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1 Samenvatting
De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van landschapspark Buytenland op
IJsselmonde. Voor de milieueffectrapportage, die
voorafgaand aan dergelijke grote projecten moet wor
den uitgevoerd, zijn actuele en complete natuurgege
yens onontbeerlijk. Daartoe heeft de Provincie Zuid
Holland aan het ecologisch onderzoeks- en adviesbu
reau Van del' Goes en Groot de opdracht gegeven in
2007 een natuuronderzoek te doen naar het voorkomen
van beschermde en bijzondere soolten in het plange
bied Midden-IJsselmonde.

De coordinatie lag bij Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. De betrokkenen bij het flora- en faunaon
derzoek zijn verenigd in een begeleidingsgroep, ge
naamd Flora en Fauna Midden-IJsselmonde. Hierbij
zijn betrokken: Ecologisch onderzoeks- en adviesbu
reau Van del' Goes en Groot, Provincie Zuid-Holland,
Advies- en ingenieursbureau DHV bv (MER), Stich
ting Het Zuid-Hollands Landschap, Vogelwerkgroep
Ridderkerk en Barendrecht.

In contrast met een groot deel van het steeds verder
verstedelijkende IJsselmondc hecft het plangebied nog
een open agrarisch karakter. Het bestaat hoofdzakelijk
uit grootschalige landbouwpolders, gescheiden door
dijken met lintbebouwingen. In het zuiden maakt een
golftenein ook deel uit van het plangebied. Dergelijke
grootschalige gebieden herbergen vaak weinig bijzon
dere natuUlwaarden. Toch is er een aantal streng be
SChelTI1de en Rode Lijstsoorten aangetroffen. Deze
soolten werden vooral gevonden in de meer kleinscha
lige en natuurlijke elementen, zoals zogenaamde over
hoekjes.

Verschillende vleermuissoorten gebruiken het gebied,
namelijk Gewone en Ruige dwergvleelTI1uis, Rosse
vleermuis, Watervleermuis en Laatvlieger. Dit zijn
allemaal beschermde soorten van de Habitatrichtlijn
van de Europese Unie. De Noordse woelmuis is even
eens streng beschermd bij de Habitatr'ichtlijn en komt
ten zuiden van het plangebied voor in Klein Profijt.
Dam'om is in aangrenzende delen speciaal onderzoek
gedaan naar het voorkomen van deze soort. Helaas kon
door niet toegestane betreding een brede wetering niet
worden onderzocht. Op de locaties die weI zijn onder
zocht is de soort niet aangetroffen.

Verschillende vissensoOlten bevolken de wateren in
het gebied, waaronder een tweetal soorten van de Ha
bitatrichtlijn, Kleine modderkruiper en Bittervoorn.

Bijna 70 broedvogelsoorten zijn in het gebied gekar
teerd. Dam'onder bevinden zich diverse Rode Lijstsoor
ten, waaronder kwetsbare sOOlten als Patrijs en Rans
uil. Buiten uitgebreid broedvogelonderzoek zijn tevens
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jaarrond tellingen uitgevoerd naar niet-broedvogels en
wintervogels. Vele vogels maken ook buiten het
broedseizoen gebruik van het plangebied. Geen van de
aangetroffen SOOl"ten en/of aantallen geven het gebied
echter een beschermde status.

Bij het amfibieenonderzoek zijn aIleen algemene soor
ten aangetroffen.

Er is ook gezocht naar beschermde ofbijzondere plan
tensoorten. Op een enkele plaats op het golftenein in
het zuiden van het onderzoeksgebied is de Spindotter
bloem aanwezig, een kwetsbare SOOlt van de Rode
Lijst. Verder werden weinig bijzondere plantensoOlten
aangetroffen, hoewel enkele gevonden waterplanten
weI duiden op een betere waterkwaliteit.

-fI:ii!!!; Van del' Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71
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2 Inleiding

2.1 Aanleiding tot het onderzoek

De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van landschapspark Buytenland op
IJsselmonde. Het betreft de omvorming van hoofdza
kelijk agrarisch gebied, naar 600 hectare natuur en
recreatie. De h'ansfOlmatie vereist een wijziging van
het bestemmingsplan, welke dient te worden voorafge
gaan door een milieueffech·apportage. Actuele en
complete natuurgegevens zijn hierbij onontbeerlijk.

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2007 aan Eco
logisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en
Groot opdracht verleend tot de uitvoer van een natuur
onderzoek in het plangebied Midden-IJsselmonde.

De c06rdinatie lag bij Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. De betrokkenen bij het flora- en faunaon
derzoek zijn verenigd in een begeleidingsgroep, ge
naamd Flora en Fauna Midden-IJsselmonde. Hierbij
zijn betrokken: Ecologisch onderzoeks- en adviesbu
reau Van der Goes en Groot, Provincie Zuid-Holland,
Advies- en ingenieursbureau DHV bv (MER), Stich
ting Het Zuid-Hollands Landschap, Vogelwerkgroep
Ridderkerk en Barendrecht.

2.2 Doel van het onderzoek

De verzamelde natuurgegevens zullen voor verschil
lende doeleinden worden gebruikt. Er worden derhalve
hoge eisen gesteld aan kwaliteit, zorgvuldigheid en
volledigheid. Het onderzoek heeft tot doel:
... Een compleet en actueel beeld te geven van de

aanwezige beschermde en bijzondere (o.a. Rode
Lijst) soorten;

... Een basis te kunnen VOlmen voor de milieueffect
rapportage en juridische onderbouwing bij proce
dures;

... Ais nulmeting te worden beschouwd voorafgaand
aan de gebiedstransformatie;

2.3 Ligging en beschrijving van
het onderzoeksgebied

2.3.1 Ligging

Het onderzoeksgebied beslaat het zuidelijk deel van
het Eiland van IJsselmonde tussen Rhoon en de
nieuwbouw van Barendrecht. Langs de zuidkant
sh'oomt de Gude Maas.
Langs de noordoostkant liggen de snelweg Al5 en het
kreekrestant Koedood. In het westen grenst het gebied
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aan Rhoon. In Figuur 1 is de ligging van het onder
zoeksgebied weergegeven.

FiguUf 1. Ligging van he! onderzoeksgebied Midden-IJsselmonde.

2.3.2 Gebiedskarakteristiek

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit grootschalige
landbouwpolders gescheiden door dijken met lintbe
bouwingen. De Essendijk 100pt van oost naar west
midden door het gebied en deelt het gebied landschap
pelijk in tweeen.

Ten noorden van de Essendijk heeft het onder
zoeksgebied een kleinschaliger karakter. Hoewel het
grotendeels in gebruik is als akkerbouwgebied, vindt er
daamaast fi"uit- en veeteelt plaats. Langs de grenzen
van de polders liggen lintbebouwingen met oude boer
derijen, huisboomgaardjes en paardenweitjes. Aan de
westkant bevindt zich een sportcomplex met grasvel
den en hoge windsingels. Tussen de oostelijke ge
biedsgrens en de nieuwbouw van Barendrecht ligt een
brede bufferzone met grote waterpartijen en groenstro
ken. Verder liggen hier enkele braakliggende akkers en
de nieuwe Rhoonse baan.

Ten zuiden van de Essendijk richting de Gude Maas
zijn de polders grootschalig. Er is daar nagenoeg geen
bebouwing of erf aanwezig. De grote percelen worden
vrijwel uitsluitend gebruikt voor de akkerbouw. Tussen
de percelen lopen smalle diepe sloten met steile rechte
oevers, welke afwateren op enkele brede wateren.
Vrijwel de enige VOlm van beplanting zijn bomenrijen
op de hoge dijken. Langs de Gude Maas liggen nog
enkele grienden en een eendenkooi die buiten het on
derzoeksgebied vallen. Een tussenliggend golf- en
recreatieterrein behoort wel tot het onderzochte gebied.

2.3.3 Deelgebieden

Het totale onderzoeksgebied is onderverdeeld in 7
deelgebieden. Zie Figuur 2 voor ligging deelgebieden.
Deze indeling wordt gehanteerd bij de planvorming

-~ Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71



door de Provincie en is vooral gebaseerd op de reeds
aanwezige landschappelijke en natuurlijke begrenzin
gen. Ook bij het veldonderzoek en voor de beschrij
ving van de resultaten, is deze indeling aangehouden.
Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen
naar de bespreking van de resultaten van de betreffen
de deelgebieden. De gehanteerde indeling is als voIgt:

Deelgebied 1: Polder het Buitenland van Rhoon noord
Deelgebied 2: Polder het Buitenland van Rhoon zuid
Deelgebied 3: Polder het Buitenland van Rhoon oost
Deelgebied 4: Zegenpolder
Deelgebied 5: Molenpolder
Deelgebied 6: Portlandpolder
Deelgebied 7: Nieuwe Polder, golftenein
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soorten het v66rkomen en de verspreiding afzonderlijk
beschreven. Omdat de tellingen van niet-broedvogels
doorlopen tot april 2008 zijn deze nog met in het con
cept opgenomen. Na de resultaten voIgt een literatuur
lijst. In de bijlagen zijn de verspreidingskaarten en de
locaties van de vallen opgenomen.

Figuur 2. Ligging van de deelgebieden in het onderzoeksgebied Midden-IJsselmonde in 2007.

Leeswijzer van tussentijdse rapportage
In hoofdstuk 3 wordt een algemeen beeld geschetst van
het beschelmingskader voor flora en fauna. In hoofd
stuk 4 zijn de gehanteerde onderzoeksmethodes opge
nomen. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de
bronnenstudie besproken.

In de hoofdstukken 6 tot en met 12 worden de resulta
ten van de veldonderzoeken behandeld. Hierbij worden
per deelgebied de onderzoeksresultaten uiteengezet.
Eventueel worden van beschermde en belangrijke

-€i5 Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71



3 Beschermingskader
In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld gesehetst
van het beschelmingskader voor flora en fauna. Bij de
resultaten zal nader worden ingegaan op de voor dit
onderzoek rclevante onderdclen.

3.1 De Conventie van Bern

Dc Conventie van Bern, die tot stand is gekomen bin
nen de Raad van Europa, is op 1 juni 1982 in werking
getreden. De Europese Gemeensehap als zodanig is bij
deze Conventie verdragspaliij, waardoor de Conventie
rechtskracht ~eeft voor zowel de Europese instellingen
als voor de Lldstaten van de Europese Unie. Dat bete
kent dat de bepalingen van deze Conventie moeten
worden omgezet in het recht van de Europese Unie en
in het nationale recht van de EU landen. Nederland
heeft het verdrag geratificeerd op 28 oktober 1980.

In Bijlage II en Bijlage III van het verdrag van
Bern staan de soorten die op grond van de Conventie
bescherming moeten genieten. Voor de sOOlien van
Bijlage III geldt niet dat de verdragspartijen wettelijke
en bestuursrechterlijke maatregelen moeten treffen om
de bescherming van het leefgebied van deze soorten te
garanderen. Deze verpliehting geldt weI voor de soor
ten van Bijlage II. Voor die van Bijlage III beperkt de
Conventie. ~ich tot het opleggen van de verplichting
om wettehJke en bestuursrechtelijke bepalingen te
nemen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van
deze soorten. Voor soorten van Bijlage II gaat de be
sehelming veel verder omdat in art. 6 van de Con
ventie ee? aantal stringente verbodsbepalingen is ge
noemd dIe de verdragspaliijen in hun nationale rechts
regcls moeten omzetten. Voor de soorten van Bijlage
III gelden deze verbodsbepalingen niet.

Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

habitats van Bijlage I van de Habitatlichtlijn en de
leefgebieden van de sOOlien die zijn genoemd in Bijla
ge II.

Op 19 mei 2003 heeft Nederland 141 gebieden aan
gemeld en op 7 december 2004 heeft de Europese
Commissie alle door de lidstaten aangemclde gebieden
op de communautaire lijst voor de Atlantisehe bio
g~ografische regio geplaatst2

• Daalmee zijn deze ge
bleden beschermd volgens de regcls uit artikel 6 van de
Habit~tl:ichtlijn, met uitzondering van lid 1, dat pas na
aanwIJzmg van kracht is. In november 2006 is voor de
Nederlandse gebieden de aanwijzingsprocedure ge
start.

De aanwijzing van gebieden als speciale bescher
mingszone heeft een aantal gevolgen. Zo dienen de
EU-landen maatregelen te treffen zodat de natuurlijke
habitats en de habitats van de sOOlien zich verder kun
nen ontwikkelen. Binnen de aangewezen gebieden
kunnen plannen of projecten die een aantasting of een
verstoring teweeg kunnen brengen alleen worden toe
gestaan indien ze een dwingende reden van groot
openbaar bclang veliegenwoordigen en indien is aan
getoond dat er voor het plan of project in kwestie geen
alternatief is. Bovendien moeten als vergoeding voor
de natuurwaarden die worden aangetast compen
serende maatregelen worden getroffen om de samen
hang van het Natura-2000-netwerk te waarborgen.

De Habitatl'ichtlijn heeft ook een Bijlage IV. In
deze Bijlage zijn sOOlien opgenomen waarvoor geen
verplichting geldt om hun leefgebied als speciale be
schelmingszone aan te wijzen, maar die weI op een
andere wijze bescherming behoeven. Zo dienen de EU
landen voor deze sOOlien onder meer een verbod in te
stellen op de beschadiging ofde vernieling van hun
vooliplanting- en rustplaatsen en moet een verbod
gelden op het vangen en doden van deze dieren.

Bijlage V gaat over soorten waarvan de onttrekking
aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen
kunnen worden ondelworpen.

3.2 Habitatrichtlijn 3.3 Vogelrichtlijn
De Habitatrichtlijn1 wordt algemeen beschouwd als de
richtlijn waarin de bepalingen van de Conventie van
Bern in het Europees Gemeenschapsrecht zijn omge
zet. De bepalingen van de Habitatrichtlijn zelf dienen
door de landen van de EU in hun eigen nationale
rechtsregels te worden gei'mplementeerd. In Nederland
is dat gedaan in de Natuurbeschermingswet 1998, die
op 1 oktober 2005 van kracht is geworden.

~et .doel van de Habitatrichtlijn is gelicht op de
reahsenng van een coherent Europees ecologisch net
werk, Natura 2000 genaamd. Hiervoor dienen de EU
landen in overleg met de Europese Commissie speciale
beschelmingszones aan te wijzen. Als speciale be
schelmingszone worden aangewezen de natuurlijke

1 ill'. 92/43/EEG; PbEG 1992, L 206

De Vogelrichtlijn3 verplicht de lidstaten van de Euro
pese Unie de instandhouding te garanderen van alle
natuurlijk in het wild levende vogelsoOlien op het Eu
ropese grondgebied van de lidstaten waarop het Euro
~ese :.erdrag van toepassing is. Artikel 4 van de Vogcl
nchthJn bevat de verplichting tot het aanwijzen van
zogenaamde "speciale beschelmingszones" (SBZ's).
Deze worden Vogelrichtlijngebieden genoemd. In
Nederland zijn dat er momenteel 77. Ook de bepalin
gen van de Vogelrichtlijn zijn gei'mplementeerd in de
Natuurbeschermingswet 1998.

: Tweede Kamer, vergadeljaar 2004-2005, 29 800 XN, nr. 63
nr. 79/409/EEG; PbEG 1979, L 10311

t!fJj.'i'0::)O
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kan aanwijzen als beschermde soort. Hier is met drie
publicaties invulling aan gegeven4

•

Een belangrijke bepaling is de zorgplicht in mtikel 2,
dat stelt "dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroor
zaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te
laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden ge
vergd, dan weI alle maatregelen te nemen die redelij
kelwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk
te beperken of ongedaan te maken."

,j Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet,
Staatsblad 2000, nr. 523; Bekendmaking lijsten beschelmde
inheemse diersoorten, Staatscourant 13 november 2001, nr. 220;
Regeling aanwijzing beschennde dier- en plantensoorten Flora
en faunawet, Staatscourant 13 maart 2002, nr. 51
5 Besluit vrijstelling beschennde dier- en plantensoorten, Staats
blad 2000, 525, art. 16e

Bij Algemene Maatregel van Beshnlr is de Mol vlij
gesteld van de verboden van de mtikelen 9 tim 11 en
dam'naast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis
vrijgesteld in of op gebouwen of daarbij behorende
erven5

•

In een ministeriele regeling zijn vervolgens nog
andere algemene SOOl'ten aangewezen die alleen vrij-

De Flora- en faunawet bepaalt dat het verboden is
planten, behorende tot een beschermde inheemse plan
tensoort, te plukken, te verzamelen, afte snijden, uit te
steken, te vemielen, te beschadigen, te ontwortelen of
op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te ver
wijderen (mt. 8).

Het is verboden dieren, behorende tot een be
schelmde inheemse diersoort, te doden, te velwonden,
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te
sporen, dan weI opzettelijk te verontrusten (artt. 9 en
10).

Verder is het verboden van beschermde diersoorten
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen te beschadigen, te vemielen, uit te
halen of te verstoren (art. 11) en iets dergelijks geldt
voor eieren (art. 12).

Vogelnesten die buiten het broedseizoen in gebruik
zijn vallen onder de definitie van vaste rust- of verblijf
plaatsen en zijn daarom jaarrond beschelmd.

De Vogelrichtlijn kent een aantal bijlagen waarin
vogelsoorten worden genoemd waarvoor in het kader
van de richtlijn speciale maatregelen worden getroffen:
t40 Bijlage 1 - Vogelsoorten waarvoor in de leefgebie-

den speciale beschelmingsmaatregelen worden ge
troffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voor
komen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voort
planten.

t40 Bijlagen 2 en 3 behandelen de vogelsoOlten, welke
onder voolwaarden door jacht, het gevangen nemen
of anderszins aan de populatie onttrokken mogen
worden.

3.4 Natuurbeschermingswet
1998

In deze wet is de beschelming van gebieden geregeld
en hierin zijn sinds 1 oktober 2005 ook de bepalingen
uit de Vogel- en Habitatrichtlijn gei'mplementeerd. De
Natuurbeschelmingswet kent drie typen gebieden,
waarvan het eerste het meest voorkomt:
t40 Natura 2000-gebieden (opnieuw begrensde samen

stelling van Vogel- en Habitattichtlijngebieden).
t40 Beschelmde natmumonumenten.
t40 Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uit

voering van verdragen of andere intemationale ver
plichtingen (met uitzondering van verplichtingen
op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn),
zoals Wetlands.

Het aanwijzingsbesluit is voor Nahlra 2000-gebieden
van groot belang, omdat het onder meer het referentie
kader biedt voor het beheerplan, de beoordeling van
projecten en activiteiten en de vergunningverlening; dit
referentiekader wordt gevOlmd door de instandhou
dingsdoelstellingen en de begrenzing van het gebied
(in de VOlm van een kamt met een toelichting).

De instandhoudingsdoelstellingen zoals bedoeld in
artikelen 19d en 19fvan de Natuurbeschelmingswet
1998 beschrijven de doelen voor de instandhouding
van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in
het wild levende plant- en diersoorten, zoals vereist
door de Vogelrichtlijn en Habitatt'ichtlijn, Deze nahmr
waarden moeten in een gunstige staat van instandhou
ding gebracht of gehouden worden.

3.5 Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet wordt gezien als het nationale
wettelijke kader dat de bepalingen van de Habitat
richtlijn en de Conventie van Bem in nationaal recht
heeft omgezet.

De Flora- en faunawet bepaalt dat de Minister van
LNV een in Nederland in het wild v66rkomende plan
ten- of diersoort bij algemene maatregelen van bestuur

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Zorgplicht

Verbodsbepalingen

Vrijstellingen
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gesteld zijn van de verboden van de artikelen 8 tim 12,
indien het gaat om werkzaamheden in het kader van
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van
bestendig gebruik of van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting'. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te
worden aangevraagd, maar de zorgplicht blijft onver
minderd gelden. Dit wordt het "lichtste beschermings
regime" genoemd, geldend voor de z.g. "tabell"-soor
ten (zo genoemd naar de toelichting bij de bovenge
noemde Regeling en ook gehanteerd in dc LNV
brochure "Buiten aan het werk?"). Broedvogels vallen
hier niet onder.

3.5.4 Ontheffingsmogelijkheid

Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

eerste plaats bedoeld als een instrument om de aan
dacht in beleid en beheer te richten op bedreigde en
kwetsbare soorten binnen een bepaalde plant- of dier
groep. Een soort kan aan het feit dat hij op de Rode
lijst voorkomt geen rechten ontlenen want de Rode lijst
heeft uitsluitend een beleidsmatig karakter. Dc beteke
nis van de Rode lijsten ligt in het feit dat van provinci
ale overheden en gemeenten mag worden velwacht dat
zij bij hun bcleid rekening houden met de som"ten die
op een Rode lijst staan. In die zin zijn de Rode lijsten
voor de lagere overheden en terreinbeherende in
stanties een indicator voor de betekenis van deze ter
reinen. Daarnaast zijn ze een richtsnoer voor inrichting
en beheer. In 2004 zijn de Rode lijsten in gewijzigde
vorm opnieuw vastgesteld9

•

De realisatie van activiteiten, zoals het aanleggen van
woningbouw- ofbedrijventelTeinen, heeft veelal be
schadiging of de vernieling tot gevolg van de voort
planting- en rustplaatsen van de in het gebied voor
komende beschermde soorten. In bepaalde gevallen
moet dan ontheffing volgens artikel 75 van de Flora
en faunawef aangevraagd worden.

Als er andere beschelmde somien voorkomen dan
de somien die zijn vrijgesteld van de verboden, kan de
voorgenomen (bouw)activiteit alleen worden gereali
seerd als een ontheffing is verleend. De vraag of de
ontheffing kan worden verleend zal worden beoordeeld
door het Ministerie van Landbouw, NahlUr en Voed
selkwaliteit, op basis van de twee andere bescher-

. . 8
mmgsreglmes :
.;. Zwaar beschelmingsregime, geldend voor somien

van bijlage N van de Habitatrichtlijn en voor apmi
aangewezen somten in een vernieuwde "bijlage 1"
van het Besluit vrijstellingen beschelmde dier- en
plantensoorten. Zij vormen samen de "tabeI3"
somten.

.;. Minder zwaar beschermingsregime, geldend voor
de overige beschelmde som"ten ("tabeI2"), waar
onder alle vogelsomten, maar niet de eerderge
noemde algemene soorten ("tabell"). Indien men
in het bezit is van een door de minister van LNV
goedgekeurde gedragscode hoeft ook voor deze
som"ten geen ontheffing aangevraagd te worden.

3.6 Rode lijsten

De Conventie van Bern, de Habitatrichtlijn en de Flo
ra- en faunawet zijn juridische teksten met verbindende
kracht. Dit geldt niet voor de Rode lijsten. De Rode
lijsten hebben vooral een signaalfunctie en zijn op de

6 Wijziging Regeling vrijstelling beschennde dier- en planten
sOOlien Flora- en faunawet, Staatscourant 2 februari 2005, TIr. 23
7 Bcsluit vrijstelling beschelmde dier- en plantensoorten, Staats
blad 2000, 525
8 wijziging in Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten
soorten in Staatsblad 2004, 501, vn!. artt. 16b en 16c 9 Staatscourant 11 november 2004, n1'. 218: 21

;: Q
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4 Methode

4.1 Bronnenstudie

Voorafgaand aan het onderzoek zijn exteme bronnen
geraadpleegd om te achterhalen van welke beschermde
soorten het v06rkomen al bekend is in het onderzoeks
gebied. Aan de hand van de onderzoeksdoelstellingen
en de bekende gegevens is in overleg met de opdracht
gever bepaald welke soortgroepen gericht moesten
worden onderzocht. Eventueel is er gedurendc de on
derzoeksperiode nog aanvullend veldwerk geadviseerd
cn uitgevoerd.

4.1.1 Gegevens natuurloket

Bij de bronnenstudie is ten eerste gebruik gemaakt van
het Natuurloket. Het Natuurloket is een initiatiefvan
het Ministerie van LNV en bestaat uit een database met
natuurgegevens die via intemet is te raadplegen. De
gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen,
waaronder verschillende PGO's (Particuliere Gege
vensbeherende Organisaties).

Per kilometerhok wordt door het Nahmrloket aan
gegeven hoeveel soorten aanwezig zijn die beschermd
zijn in kader van Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn
en Vogclrichtlijn. Daamaast worden sOOlten venneld
die op de Rode Lijsten staan.

Op basis van deze gegevens kan voorafgaand aan
een onderzoek de noodzaak tot aanvullend veldonder
zoek worden beoordeeld.

4.1.2 Vegetatiemeetnet Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland maakt deel uit van de be
geleidingsgroep Flora en Fauna Midden-IJsselmonde.
Zij stelde bestaande floragegevens beschikbaar uit het
Informatiesysteem Vegetatie van de Provincie Zuid
Holland.

4.1.3 Lokale werkgroepen

De Vogelwerkgroep Ridderkerk en Barendrecht maakt
eveneens deel uit van de begeleidingsgroep. Zij stelden
nahmrgegevens uit hun archiefbeschikbaar. Belangrij
ke waamemingen door leden van de vogelwerkgroep
gedurende het onderzoek zijn eveneens doorgegevcn.

De regiobeheerder Eilanden, van Stichting het Zuid
Hollands Landschap, maakt deel uit van de begelei
dingsgroep. Hij voert sinds enige jaren als vrijwilliger
wintervogeltellingen uit in delen van het plangebied en
stclde deze gegevens ter beschikking.
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De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland heeft zoog
diergegevens betreffende het onderzoeksgebied ter
beschikking gesteld.

4.2 Biotoopkartering

Voor het totale onderzoeksgebied is een biotoopkarte
ring uitgevoerd. Er is hiervoor gebruik gemaakt van
zogenaamdc Interprovinciale Inventarisatie Eenheden
(ipi's) volgens de indeling van IAWM (2004). Hierbij
zijn landschapselementen zoals graslanden, dijken,
bossen en moerassen in kaatt gebracht en ingetekend.
Bebouwd gebied is niet verder onderverdeeld en wordt
beschouwd als een geheel. Hierdoor is een gedetail
leerd beeld ontstaan van het landschap in het onder
zoeksgebicd.

4.3 Flora en vegetatie

Het doel van de flora-inventarisatie is inzicht te krijgen
in de aanwezigheid en verspreiding van beschcrmde
soorten (namen volgens VAN DER MEIJDEN, 2005).
Daamaast is gelet op niet-beschelmde soorten en vege
taties met indicatieve of natuurlijke waarden (o.a. Rode
lijst). De inventarisatie heeft voor aIle deelgebieden
plaatsgevonden in week 23 van 2007. Voor de ver
spreidingskaatten is de classificatie uit Tabell aan
gehouden. In de bespreking van de resultaten worden
de Nederlandse namen gebruikt. Voor een totaallijst
van de aangetroffen soorten met wetenschappelijke
namen en beschermingsstahls wordt velwezen naar
Bijlage 1.

Tabell.
Abundantieklassen voor florakarterinf<,

.: Omvang groeiplaats
AbundantIeklasse i Aantal exemplaren 2

............................~ J!!1J .
1 : 1-5 \·5
2 i 6-25 6·25
3 i 26-50 26·50
4 ! 51-500 51-500
5 ! 50\-5000 501-5000

4.4 Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Het voorkomen en de verspreiding van libellen en
dagvlinders is niet systematisch onderzocht. WeI zijn
er ad hoc waamemingen gekarteerd en exteme bronnen
geraadpleegd. In naamgeving volgen wij Bos & WAS
SCHER (2004) resp. WYNHOFF ETAL. (2001).
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Voor de verspreiding is de classifieatie uit Tabel 2 aan
gehouden.

Tabel2.
Abllndantieklassen voorfallnakartering.

_~_~.'!.'!!!lI-'I!.i_t:!'.I_lI!,_~~ j A!l.!1.~lI!!~c.J.Il.PJ~!:.t:!1. _
I ! 1
2 i 2~
3 i 6-10
4 i 11-20
5 i >20

Voor een totaallijst van de aangetroffen sOOlten met
wetensehappelijke namen en besehermingsstatus wordt
verwezen naar Bijlage 1.

4.5 Vissen

Het doel van de visseninventmisatie was inzieht te
krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van be
sehelmde soorten. Dam-naast is er ook gelet op niet
besehermde soorten met indieatieve of natuurlijke
waarden (o.a. Rode Iijst). Omdat aIleen gekeken is naar
aanwezigheid en verspreiding is de onderzoeks
methode minder uitgebreid zijn dan de Iandelijk ge
bruikelijke methodiek zoals samengevat in CUR
(1999). Hierbij wordt uitgegaan van een veel ruimere
onderzoeksdoeIsteIling, waarbij behalve de soorten
samenstelling ook de Ieeftijdseategorieen, inclusief de
ontwikkeling gedurende een jaar worden bepaald.

De sehepnetinventarisaties zijn op 2 mei, 29 juni, 2
en 3 juli van 2007 uitgevoerd. Er zijn hierbij steek
proeven uitgevoerd in aIle deelgebieden op Ioeaties en
in biotopen waar zieh de hoogste trefkans voor de
meeste soorten voordoet. Voor de visseninventmisatie
wordt gebruik gemaakt van een sehep- en/of steeknet.
Het vissen gebeurt zowel vanaf de oevers als staande
in het water, gekleed in een waadpak. Zodoende kan in
het open water, onder de oevervegetatie en onder holle
oevers gevist worden. Veel vissoorten houden zieh
sehuil op dergelijke plaatsen. Ook bodembewonende
sOOlten kunnen op deze wijze goed worden bemon
sterd. Doordat er ook in de nazomer een inventarisatie
is uitgevoerd kunnen veel eenzomelige exemplaren
(jonge vis van dit jaar) van de wat grotere en vrij
zwemmende vissoorten worden gevangen. Eventuele
ziehtwaarnemingen van vissen worden uiteraard ook
meegenomen. Hierbij kan men denken aan sOOlten als
Karper, Brasem, Snoek en Ruisvoorn.

Tijdens de visseninventarisatie zijn belanglijke
aanvullende waarnemingen gedaan van amfibieen
larven en adulte salamanders. De determinatie van
vissen en amfibieen(larven) yond plaats in het veld.

AIle waarnemingen zijn op veldkaarten ingetekend.
Voor de verspreidingskaarten is de classifieatie uit
TabeI2 aangehouden. Voor een totaallijst van de aan
getroffen sOOlten met wetensehappe1ijke namen en
besehenningsstatus wordt verwezen naar Bijlage 1.

N atuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

4.6 Amfibieen

Het doel van dit onderzoek was inzieht te krijgen in de
aanwezigheid en verspreiding van soorten en hun
voortplantingsloeaties. Het onderzoek is uitgevoerd
eonfonn de landelijk gebruikelijke methodiek zoals
uitgebreid besehreven in RAVON WERKGROEP MON!
TaRING (1997) en samengevat in CUR (1999).

In aIle deelgebieden zijn avond-/naehtbezoeken uit
gevoerd op 14 en 26 april, 3 en 15 mei van 2007. Tij
dens een dagbezoek op 2 mei 2007 is er in aIle deelge
bieden gezoeht naar ei-afzettingen van vroege SOOl-ten
als Gewone pad, Bruine kikker en Heikikker. Tevens
zijn er steekproeven met behulp van een schepnet uit
gevoerd op 2 mei, 29 juni, 2 en 3 juli van 2007.

Tijdens een naehtelijk bezoek worden de potentieIe
voortplantingsplaatsen opgezoeht en worden de roe
pende mannetjes geteld. Ook op wegen en paden kun
nen 's naehts adulte dieren worden waargenomen
(vooral kikkers en padden). De bezoeken zijn uitslui
tend uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden.
AIle waarnemingen zijn op veldkaarten ingetekend.

De sehepnetinventarisaties zijn steekproefsgewijs
en in aIle deelgebieden uitgevoerd. De steekproefheeft
plaats op loeaties en in biotopen waar zieh de hoogste
trefkans voor de meeste sOOlten voordoet. AIle waar
nemingen zijn op veldkaarten ingetekend. Voor de
verspreidingskaarten is de classificatie uit Tabe1 2 aan
gehouden. Voor een totaallijst van de aangetroffen
sOOlten met wetenschappelijke namen en bescher
mingsstatus wordt velwezen naar Bijlage 1.

4.7 Vogels

Het onderzoek was erop gericht om het belang van de
deelgebieden voor de avifauna zowel in het broedsei
zoen als daarbuiten te onderzoeken. In het broedsei
zoen van 2007 is er een tenitOliumkartering uitge
voerd. Daarnaast zijn gedurende een jaar aIle rustende,
foeragerende en overwinterende vogels (niet
broedvogeIs) in de deelgebieden geteld. Voor een to
taallijst van de aangetroffen SOOl-ten met wetenschap
pelijke namen en besehelmingsstatus wordt velwezen
naar Bijlage 1.

4.7.1 Broedvogels

Het doel van het broedvogelonderzoek was om inzicht
te krijgen in de aanwezige sOOlten, hun relatieve aan
tallen en hun verspreiding (namen volgens BIJLSMA ET

AL., 2001). Het is uitgevoerd eonfOlm de Iandelijk
gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid beschreven in
de 'Handleiding Broedvogel Monitoring Project' (VAN
DIJK, 2004).
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In totaal zijn er per deelgebied in de periode april
tim juli 6 bezoeken gebracht, waarvan 1 nachtbezoek.
Het veldwerk is uitsluitend uitgevoerd onder gunstige
weersomstandigheden, in verband met de (zang-) acti
viteit. Zo is er geen veldwerk uitgevoerd tijdens perio
den met regen enlofte harde wind.
De bezoekdata van het broedvogelonderzoek per deel
gebied staan in Tabel3.

Tabel3.
Bezoekdata per ronde en per deelgebied t.b.v.
broedvogelinventarisatie van Midden-IJsselmonde
in 2007.

D I b' d! Bezoekrondeldatum
cc ge Ie II! 2 I 3 I 4 I nacht I 6

----------------+-------+-------+------+---1---------+----------
1 ! 12-4 23-4! 15-5 !31-5 I 5-6 I 11-6
2 i 12-4 23-4 i 15-5 ! 31-5 i 5-6 i 11-6
3 ! 13-4 27-4! 18-5! 1-6 ! 5-6 ! 12-6
4 ! 15-4 2-5! 13-5 ! 30-5! 12-6 ! 24-6

5 ! 12-4 28-4! 15-5! 1-6 ! 11-6 ! 27-6
6 i 12-4 28-4 i 15-5! 1-6 ! 11-6 ! 27-6
7 ! 15-4 2-5! 13-5 ! 30-5! 12-6 ! 24-6

Tijdens een bezoek zijn aIle waamemingen op veld
kaarten ingetekend. AIle geldige waamemingen zijn
naderhand gedigitaliseerd en geclusterd tot territoria.
Tijdens de veldbezoeken van het broedvogelonderzoek
zijn eventueel belangrijke aanvullingen van andere
soortgroepen eveneens genoteerd.

4.7.2 Niet-broedvogels

De periodieke tellingen van aanwezige niet
broedvogels zijn erop gericht om het gebruik van het
gebied door vogels ook buiten het broedseizoen te
onderzoeken. De deelgebiedcn zijn hiervoor gedurende
een jaar, maandelijks ge'inventariseerd. In de winter
zijn twee extra tellingen uitgevoerd tijdens koudeperi
oden in noordelijke streken. Zodoende kunnen fluctua
ties in aantallen verblijvende niet-broedvogels even
eens worden waargenomen. Om dubbeltellingen van
lokaal zwervende vogels zoveel mogelijk te voorko
men, zijn aIle deelgebieden steeds op een dag geteld.
Voor bezoekdata, zie Tabel 4.
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Tabel4.
Bezoekdata t. b. v. inventarisatie niet-broedvogels
van Midden-IJsselmonde in 2007 en 2008.

_~~_~?_~~ L 1?.~_~_~ _
I! 12-4-2007

2 I:! 15-5-2007
3 15-6-2007:
4!: 18-7-2007
5 21-8-2007

:
6 I::: 28-9-2007
7 15-10-2007

8!, 15-11-2007
9 14-12-2007:
10 !::, 4-1-2008 (extra)
11 18-1-2008
12 4-2-2008 (extra)

13 I: 15-2-2008
14 12-3-2008

4.8 Zoogdieren

De zoogdierfauna van het onderzoeksgebied is op
verschillende manieren onderzocht. Vanwege hun
strikte bescherming, zijn aIle deelgebieden volledig op
vleermuizen onderzocht.

De meeste kleine (landgebonden) zoogdieren val
len onder een licht beschenningsregime. De Water
spitsmuis en Noordse woelmuis zijn echter zwaar be
schennd, maar daarvoor zijn de potenties in het
onderzoeksgebied zeer beperkt. Gericht onderzoek is
naar deze soorten is dan ook niet in alle deelgebieden
uitgevoerd.

Analyse van exteme bronnen en gegevens, wees uit
dat overige zwaar beschermde zoogdieren niet in het
gebied zullen voorkomen. Er is hiemaar geen verder
ondcrzoek verricht.
Voor een totaallijst van de aangetroffen som-ten met
wetenschappelijke namen en beschelmingsstatus wordt
velwezen naar Bijlage 1.

4.8.1 Vleermuizen

Het vleennuizenonderzoek heeft zich gericht op het
v66rkomen en de verspreiding in aIle deelgebieden. Er
is vooral gelet op het gebruik van het landschap door
de verschillende soorten gedurende de nacht. Er is niet
gezocht naar (dag)verblijfplaatsen. WeI is van de aan
wezige bebouwing en/of oude bomen ingeschat of deze
(in potentie) geschikt zijn als verblijfplaats.

In aIle deelgebieden zijn er 3 complete nachtbezoe
ken uitgevoerd. De bezoekdata staan in Tabe15.
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Tabel5.
Bezoekdata per ronde en per deelgebied
t.b. v. vleermuizeninventarisatie van
Midden-lJsselmonde in 2007.

Deelgebied : Bezoekronde/datum
: 1 ! 2 ! 3

,i,,,,,,," "'i'5~05""·"'27~ii'6"'r_'12-09

2 15-05 27-06! 12-09
3 03-05 27-06 i 12-09
4 15-05 27-06! 12-09
5 03-05 28-06! 12-09
6 03-05 28-06 I 12-09
7 03-05 28-06! 12-09

Tijdens de naehtbezoeken is gebruik gemaakt van een
bat-detector, die pelmanent aanstond. AIle waar
nemingen zijn op kaart ingetekend. Dit komt overeen
met de landelijk gebruikelijke methodiek zoals samen
gevat in CUR (1999). Het vcldwerk is uitsluitend uit
gevoerd onder gunstige weersomstandigheden, in ver
band met de (vlieg-)aetiviteit. Zo is er geen veldwerk
uitgevoerd tijdens perioden met regen en/ofte harde
wind. Belangrijke aanvullingen van andere soortgroe
pen, gedaan tijdens de nachtbezoeken zijn eveneens
genoteerd.

4.8.2 Kleine zoogdieren

Dc Noordse woelmuis is rond hetjaar 2000 nog in
griendgebied grenzend aan Klein Profijt aangetroffen
(La Haye, 2001). Er is geadviseerd om in aangrenzen
de gebieden weI onderzoek naar deze so011 uit te voe
ren. Geschikte vanglocaties voor de Waterspitsmuis
zijn aIleen in de zuidclijke deelgebieden te vinden.

Live traps
C?nderzoek naar kleine zoogdieren is met behulp van
lIve traps, zogenaamde inloopvallen, uitgevoerd. Er is
gebruik gemaakt van het type Longtvorth, het meest
geschikt voor dergelijk onderzoek. Er is gewerkt vol
gens de standaardmethode opgesteld door de Provincie
Noord-Holland (KAPTEIJN, 1999), vergelijkbaar met de
landelijk gebruikelijke methodiek zoals samengevat in
CUR (1999).

Het onderzoek is uitgevoerd van 19 tot 25 oktober
2007.0p 19 oktober zijn op 610caties raaien (rijen)
met vallen uitgezet. Raaien bestaan uit tien vallen die
enkele meters uit elkaar over een traject worden uitge
zet. Het 'leefgedeelte' van de val wordt voorzien van
droog hooi en voer, bestaand uit appel, wortel, haver
mout en kattenbrokken. Dit laatste is vooral voor spits
muizen belangrijk.

Om in het leefgedeelte te komen passeren de dieren
een inloopgedeelte waarin zich een mechanisme be
vindt dat de val afsluit met een klepje. Gedurende een
weekend, staan de vallen op 'safe'. Zoogdieren kunnen
dan vrij in- en uitlopen. Na deze pre-baitperiode, zijn
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op maandag de vallen scherp gezet en zijn er van 22
tim 25 oktober 6 controles uitgevoerd.

Vallocaties
Er wordt bij voorkeur bemonsterd in overgangs
situaties tussen verschillende biotopen en langs lijn
vormige landschapselementen. De diversiteit in soor
ten en dichtheden is daar doorgaans groter dan in
homogene biotopen. Zodoende kunnen meerdere soor
ten, met uiteenlopende biotoopeisen, op een enkcle
locatie worden gevangen. De nadruk lag bij dit onder
decl op het vaststellen van de eventucle aanwezigheid
van de Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. Met
name lietlanden en moerassen vormen potentieel ge
schikte 1eefgebieden voor de Noordse woelmuis. Daar
naast kunnen oevers met rietkragen en variatie in struc
tuur en begroeiing als vangplaats in aanmerking
komen. Voor de Waterspitsmuis dient naast een struc
tuulTijke oever vooral een goed ontwikkclde (on
der)watervegetatie aanwezig te zijn. In Bijlage 2 staan
de locaties waar de vallen zijn uitgezet. De biotoop
beschrijvingen ervan staan bij de resultaten.

4.8.3 Overige zoogdieren

Tijdens aIle veldbezoeken is gelet op aanwezigheid
van overige zoogdieren. De dichtheden van bepaalde
soorten zoogdieren en de populatiegrootte kunnen
sterk verschillen in plaats en tijd. De verzamelde gege
yens berusten op toevallige waamemingen en geven
dus niet de exacte populatiegrootte weer.
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5.3.1 Broedvogels

5.3 Lokale werkgroepen

De periode tot en met 1996 werden geeft meer soorten
weer, dan die van 1997 tim 2007. Hierbij moet de
kanttekening worden geplaatst dat de oudere gegevens
zijn gebaseerd op 137 opnamelocaties en de meer re
cente slechts op twee opnamelocaties.

GE

GE

GE

GE

GE

GE
GE

KW

Dipsacus fullonum
Hordeum secalinum
Hottonia palustris
Lathyrus tuberosus
Odontites vernus
ssp. serotinus
Ononis repens ssp.
spinosa

Tolypella prolifera

Torilis nodosa
1997 tim 2007

l Cynosurus cristatus
IHordeum sccalinum

Kattendoorn
Groot boom

gianswier
Knopig doorn

zaad

Kamgras
Veld erst

Zwanenbioem
Kamgras
Grote kaarde-

bol
Veldgerst
Waterviolier
Aardaker
Late ogen-

troost

Plantensoort IWetenscbappelijke FF HR RL
_______________________1 '!-~!'_~ ,

Tot en met 1996 :
Gewone agri- Agrimonia eupato-

monie ria
Butomns umbella-
tus
Cynosurus cristatus

Tabel7.
Beschermde en bedreigde plantensoorten in het onder
zoeksgebied Midden-IJsselmonde, naar het Informatie
systeem Vegetatie van de Provincie Zuid-Holland.
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene
soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet lijst 2 en 3
(streng beschermd), HR = Habitatrichtlijn (bijlage II en
IV, streng beschermd), RL = Rode Lijst (OE = Oevoe
Ii ,KW = Kwetsbaar, TNB = Thans niet bedrei d)

Het raadplegen van lokale werkgroepen leverde gege
yens op van zowel wintervogeltellingen als broedvo
gels. De beschikbare gegevens hebben betrekking op
incidentele waamemingen verspreid door het gehele
onderzoeksgebied, gedaan tussen 2001 en 2007. Op
basis van de critelia zoals beschreven in de 'Hand
leiding Broedvogcl Monitoring Project' (VAN DIJK,
2004) zijn uit de waamemingen de broedvogelsoorten
bepaald. Zie Tabel 8. Deze gegevens zijn niet structu
reel en niet systematisch verkregen en de totaallijst
moet derhalve als onvolledig worden beschouwd.

Tabel6.
Presentie van het aantal beschermde soorten in het
onderzoeksgebied, volgens de internetsite van Het Na
tuurloket injuni 2007.
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene
soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet lijst 2 en 3
(streng beschermd), HR = Habitatrichtlijn (bijlage II en
IV, strenf! beschennd), RL = Rode Lijst.

Bij de start van het onderzoek zijn de hokken waarbin
nen het onderzoeksgebied valt allemaal geraadpleegd
op de site van Het Natuurloket. Zie onderstaande Tabel
6 voor verzamelde gegevens. AIle broedvogels zijn
beschermd krachtens de Flora- en Faunawet en Vogel
richtlijn. Er is dus vooral gekeken naar overige soort
groepen.

_~~:~':?~.J ~!,J_,:?~~!,!,J_t;P..........!<:!:_!......_¥-¥-}J_~..........~......_.._..~.. _
88-249 Planten 3

Zoogdieren I
89-428 Planten 2 2

Zoogdieren 4 4 I
89-429 Planten 2 2

Zoogdieren I
89-430 Planten

Zoogdieren
90-428 Planten

Zoogdieren
90-429 Planten 2 3

Zoogdieren 2 2
90-430 Zoogdieren 2 2
91-427 Planten 2

Dagvlinders I
91-428 Zoogdieren 3 3
91-429 Planten 2

Zoogdieren 3 3
91-430 Planten 2

Zoogdieren 2 2
92-428 Planten I 2

Zoogdieren 2 2
92-429 Planten 3

Zoogdieren 2 2

5.1 Gegevens Het Natuurloket

De tabel geeft weer dat met name van planten en
zoogdieren enkele streng beschermde soorten in het
onderzoeksgebied aanwezig kunnen zijn. AanvuIlend
vcldonderzoek is voor deze sOOltgroepen noodzakelijk.

5 Resultaten bronnenstu
die

5.2 Vegetatiemeetnet Zuid
Holland

Vit het InfOlmatiesysteem Vegetatie van de Provincie
Zuid-Holland is infOlmatie opgevraagd ten aanzien van
beschermde en bedreigde plantensoOlten in het onder
zoeksgebied. Zie Tabel 7.
De vondsten zijn weergegeven van de periode v66r
1997 en 1997 - 2007.
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Tabcl8.
Broedvogels in het onderzoeksgebied Midden
IJsselmonde tussen 2001 en 2007 en hun status,
naar gegevens van de Vogelwerkgroep Ridder
kerk en Barendrecht.
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling,
algemene soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet
lijst 2 en 3 (streng beschermd), HR = Habita
trichtlijn (bijlage II en IV, streng beschermd),
RL = Rode Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwets
baar, TNB = Thans niet bedrei:<d)
Soort i FF HR RL
-B-;-;~~;:d----------------------r-----f----------------------------------------

Grauwe gans '2
Grauwe vliegenvanger 2 GE
Grote canadese gans 2
Grote lijster 2
Patrijs 2 KW
Ringmus 2 GE
Torenvalk 2
Tureluur 2 GE
Veldleeuwerik 2 GE
Zwarte kraai 2
Zwarte zwaan* 2

* De Zwarte zwaan wordt in ons land als in het wild voorkomende
exoot beschouwd.

5.3.2 Niet-broedvogels

Sinds de winter 1995-1996 zijn jaarlijks wintervogels
(niet-broedvogels) gei'nventmiseerd voor het SOVON
telgebied 1637: Oude Maas, Portlandpolder. Hierbij
zijn aIle aanwezige sOOlien geteld. Een deel van het
telgebied 1637 komt overeen met deelgebied 7, Nieu
we Polder.

Gedurende de wintermaanden zijn vooral Wilde
eend, Meerkoet, Waterhoen en Fazant aanwezig. In de
voor- en najaarstrek zijn Kievit, Spreeuw en lijsters
tijdelijk in het telgebied aanwezig. Het gebied geniet
voor wat beh'eft de aanwezige wintervogels geen wet
telijk beschermde status.

Omdat het telgebied slechts deels overlap met
deelgebied 7 vertoont zijn de gegevens niet voor ver
dere analyse gebruikt.

Voar de ovelige deelgebieden zijn aIleen ad hoe
waamemingen van wintervogels en niet-broedvogels
verzameld door de Vogelwerkgroep Ridderkerk en
Barendrecht.

5.3.3 Zoogdierenwerkgroep Zuid
Holland

Het raadplegen van de Zoogdierenwerkgroep Zuid
Holland leverde gegevens op van het voorkomen en de
verspreiding van zoogdieren in en rond het onder
zoeksgebied. Zie voor overzicht Tabel 9,
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Tabel9.
AangetrofJen zoogdiersoorten en hun status in het
onderzoeksgebied Midden-IJsselmonde in de perio
de 1993-2005, naar de database van de Zoogdie
renwerkgroep Zuid-Holland.
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling, alge
mene soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet lijst 2
en 3 (streng beschermd), HR = Habitatrichtlijn
(bijlage II en IV, streng beschermd), RL = Rode
Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, TNB =

Thans niet bedreigd).
Soort i FF HR RL
B~~-~-;-;js--------------------------------------T------T----------------ThfB"-

Bruine rat i I
Bunzing i 1 TNB
Dwergmuis ! I TNB
Dwergspitsmuis ! I TNB
Egel I I TNB
Gewone bosspitsmuis ! I TNB
Gewone dwergvleermuis ! 2 IV TNB
Haas ! I TNB
Hermelijn ! I TNB
Huisspitsmuis ! I TNB
Konijn i I TNB
Laatvlieger ! 2 IV TNB
Mol ! I TNB
Ruige dwergvleermuis ! 2 IV TNB
Veldmuis ! I TNB
Wezel ! I TNB
Woelrat I 1 TNB

-4Il~-----------------------------
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6 Deelgebied 1: Polder bet
Buitenland van Rboon
noord

6.1 Biotopen

Aan de hand van ipi's, zie methode, is een biotoopkar
tering uitgevoerd. Hierdoor is een gedetailleerd beeld
verkregen van het landschap in het deelgebied (Figuur
3).

Vit de figuur is op te maken dat in het grootste
areaal bestaat uit gras-, hooi- en akkerlanden. Enkele
percelen zijn in gebmik voor intensieve bomen- en
fiuitteelt. Er is weinig open water aanwezig. Het ge
bied wordt meermalen doorsneden door dijken met
lintbebouwing en wegen.

6.2 Flora en vegetatie

Er zijn in het deelgebied geen beschermde plantensoor
ten aangetroffen. Wei is er in sloten met helder water
StelTenkroos waargenomen.

6.3 Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er drie soorten vlinders en vijf soorten libel
len/juffers aangetroffen in Polder het Buitenland van
Rhoon noord. Zie Tabel 10 voor overzicht. De meeste
waamemingen zijn gedaan langs de kruidemijke (sto
rings)vegetaties en braakliggende delen. Het nieuwe
trace van de Rhoonse baan, met plasjes en kmidemijke
oevers trekt insecten aan. Geen van de waargenomen
SOOl-ten is beschermd ofbedreigd.

TabellO.
Toevallige waarnemingen van vlinders, juffers en libel
len in Polder he! Buitenland van Rhoon noord in 2007.
_1?_()~!'!_______________________________________ Abundantieklass~_

Vlinders
'A;g-;i~~li;;d~;--'---'-'--'---------------I

Atalanta !
.~~':'.~~l,l_I}_II~f)J;,j~ .~!--:::---::-.---e.-------l

Juffers en libellen
·G;ot~·k~I;'~;li-bei--··------------------ I

Houtpantserj uffer 1
Lantaarntje I
Paardenbijter I
Steenrode heidelibel 2

Deelgebied 1o water
_ Steenglooiingen
o Waterkerende dijken
o Binnendijkeno Onverharde wegen
_ Verharde wegen met bermen
_ Parkeerplaatsen
o Sportterreinen, recreatiegebieden en campingso ENen, volkstuinen en moestuineno Overhoekjes

Grasland en hooiland
_ Grasland met boomgaard of populierenaanplant
_ Loofbos op vochtige voedselrijke grondeno Intensief fruitteeltgebied

Boomkwekerijo Grootschalig akkerland

Figuur 3 Biotoopkaart deelgebied 1.' Polder het Buitenland van Rhoon noO/'d.
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6.4 Vissen

In het gebied zijn negen vissoorten aangetroffen, zie
Tabelll. De vangsten leverden overwegend algemene
VissoOlten op, zoals Tiendoomige stekelbaars, Drie
doomige stekelbaars, Ruis- en Blankvoom, Baars,
Zeelt en Snoek. Op enkele locaties is Kleine modder
kruiper aangetroffen. Voor de algemene soorten geldt
dat ze vallen onder het lichtste beschermingsregime
van de Flora en Faunawet. De Kleine modderkruiper is
streng beschermd en staat op bijlage II van de Habita
trichtlijn, zie tekstkader. Zie Bijlage 3 voor versprei
ding.

Tabelll.
Aangetroffen vissoorten in Polder het Buitenland van
Rhoon noord in 2007.
800rt : Abundantieklasse
-Kieine-nlili"fderkr-~iper---------------r-----------------------3-----------------------

Tiendoornige stekelbaars 11 5
Driedoornige stekelbaars 5
Ruisvoorn ! 2
Blankvoorn i 3
Zeelt i 2
Baars i 2
8noek i 2

De meeste soolten zijn aangetroffen in sloten die wat
breder en dieper zijn, redelijk helder water bevatten en
enige ontwikkelde watervegetatie bezitten. In dergelij
ke sloten is een variatie aanwezig van biotopen, zodat
er zich meerdere sOOlten kunnen vestigen. Echter, de
meeste slootoevers in het gebied zijn beschoeid, waar
door er vrijwel geen overhangende grassen ofholle
oevers aanwezig zijn. Goede leefomstandigheden zijn
hierdoor voor vissen zeer beperkt.

De Kleine modderkruiper
is een hoofdzakelijk nachtactiefvisje dat zich overdag
schuil houdt tussen vegetatie op de waterbodem.
Hoewel vroeger werd verondersteld dat de Kleine
modderkruiper in ons land erg zeldzaam was, leveren
gerichte inventarisaties de laatste jaren een gunstiger
verspreidingsbeeld op. Oudere dieren leven doorgaans
in bredere sloten waarbij ei-afzetting op kale zandige
bodems plaatsvindt. De jongen groeien op in ondiepe
oeverzones van smallere sloten, waar roofVissen min
der voorkomen. Rigoureus baggeren kan populaties
ernstig verstoren (Janssen & Schaminee, 2004).

6.5 Amfibieen

In het gebied zijn drie soorten amfibieen aangetroffen.
Zie Tabell2 hieronder. AIle waargenomen sOOlten
vallen onder het liehte beschenuingsregime van de
Flora- en faunawet.
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Tabel12.
Aangetroffen amfibieensoorten in Polder het Buitenland
van Rhoon noord in 2007..
800rt ! ~_l>_~!!~~!1_~~c:~lI_S.~~ _
KieiIle;;:~te'i;;;i~~;;~der-----------T--------- 2

Bastaardkikker ! 2
Gewone~ad i 2

Tijdens de naehtbezoeken werden enkele roepende
exemplaren van de Bastaardkikker gekarteerd. Van de
Gewone pad werden in de nazomer enkele adulte
exemplaren waargenomen. Er is van deze soorten geen
voortplanting in het deelgebied vastgesteld. AI-
leen van de Kleine watersalamander is vooltplanting
vastgesteld. De waarnemingen van deze soort, berusten
allemaal op vangsten van larven tijdens de sehepnet
bemonstering.

6.6 Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal 267 territoria van
broedvogels aangetroffen, verdeeld over 49 soorten.
Het gebied is vanwege de kleinschaligheid en afwisse
ling soortemijk. Zie Tabel 13 voor waargenomen soor
ten en aantallen. Van de aanwezige broedvogels in het
deelgebied staan er acht op de Rode Lijst van Neder
landse broedvogels. Zie Bijlage 6 voor verspreiding.

Tabel13.
Vastgestelde broedvogelterritoria in Polder het Buiten
land van Rhoon noord in 2007.
800rt I Aantal 800rt i Aantal
B-~ere~~-;in~~----------j--------3--------Me'iei-------------------r----i-i------
Boomkruiper i 4 Nijlgans i 1
Bosrietzanger ! 2 Oeverzwaluw ! 14
Braamsluiper ! 1 Patrijs i 1
Ekster : 5 Pimpelmees ! 3
Fazant 7 Putter ! 8
Fitis 1 Rietzanger i 1
Gaai 2 Ringmus ! 1
Grasmus 1 Roodborst ! 1
Groene specht 2 8cholekster ! 1
Groenling 4 8preeuw ! 22
Gr. bonte specht 1 8taartmees ! 1
Heggenmus 7 Tjiftjaf ! 7
Holenduif 4 Torenvalk ! 1
Houtduif 14 Tureluur ! 1
Huismus 23 Turkse tortel ! 3
Huiszwaluw 6 Vink ! 5
Kauw 9 Waterhoen i 8
Kievit 8 Wilde eend ! 9
Kleine karekiet 2 Winterkoning i 17
Kneu 1 W. kwikstaart ! 2
Koolmees 14 Zanglijster ! 3
Kuifeend : 1 Zwarte kraai ! 3
Kwartel ! 1 Zwartkop ! 2

~::~::;~~:~;:-------j-:~~-.?-------- ----------------------------J-----------------i
Hiema voIgt een korte bespreking van de belangrijkste
resultaten met betrekking tot de aangetroffen broedvo
gels. De soolten zijn hierbij onderverdeeld in groepen
met overeenkomstige biotoopeisen.

-- :;
rA ----:-----::-_----=-__-:-:-----;-__--=-=--=-=- _
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Akker- en weidevogels
Het gebied is niet rijk aan broedvogels van akkers en
weiden. In het oostelijk deel van de polder zijn enkele
open graslanden en akkers aanwezig, waar ook de
meeste territoria zijn gekarteerd. Het meest tah'ijk zijn
algemene soorten als Kievit en Fazant. De belangrijk
ste sOOlien zijn de Tureluur en PatTijs, beide Rode Lijst
en elk een territorium. Een tenitorium van Kwartel in
het deelgebied is veTilleldenswaardig. Het betreft een
typische, maar tegenwoordig vrij schaarse broedvogel
van akkers en weiden.

Tuin- en erfvogels
Door de aanwezige lintbebouwing langs de dijken, is
het deelgebied rijk aan zangvogels van tuinen en erven.
Algemene zangvogelsoorten als Winterkoning, Heg
genmus, Merel komen talrijk voor. Ook typische erf
vogels als Turkse tortel, Kauw en Spreeuw komen in
en rond de gebouwen tot broeden. De belangrijkste
broedvogels van gebouwen zijn de Huismuis, Huis
zwaluw en Boerenzwaluw. Deze soorten staan op de
Rode Lijsl.

Overige soorten
Naast bovengenoemde sOOlten komen Groene specht
en Kneu, beide Rode Lijst, in het gebied als broedvo
gel voor. Het vermelden waard was een broedkolonie
van Oeverzwaluwen in een zandlichaam langs de Ach
terweg. In totaal waren 14 nestgangen bezel.

6.7 Niet-broedvogels

De waargenomen vogels, zie Bijlage 8, zijn karakteris
tiek voor relatiefkleinschalig agrarisch gebied met
akkers en weilanden, en tuinen en erven met opgaand
geboomte. In het najaar werd af en toe een IJsvogel
waargenomen. Bijzonder was de waameming van een
Bladkoning in de trektijd. Geen van de sOOlten en/of
aantallen geven het gebied echter een bijzondere sta
tus.

6.8 Zoogdieren

6.8.1 Vleermuizen

In het deelgebied zijn vier sOOlten vleeTilluizen waar
genomen, namelijk de Gewone dwergvleermuis, de
Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Rosse
vleermuis. Zie onderstaande Tabel14 voor overzicht
en bescherming. Zie Bijlage 7 voor verspreiding.

Tabel14.
Vastgestelde vleermuissoorten in Polder het Buitenland
van Rhoon noord in 2007.
Soort ! Abundantieklasse
G~;;;~-ne-d,v~-rgvieerm~i~-----------T---------------------3"-----------------------

Ruige dwergvleermuis i 2
Laatvlieger j 2
Rosse vleermuis j 1
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Alle waargenomen soorten zijn strikt bescheTilld. Zie
bijlage voor verspreiding. De Ruige en Gewone
dwergvleeTilluizen zijn het meest talrijk aanwezig in
het gebied. Ze werden vooral jagend in het gebied
waargenomen langs de dijken en boven breder open
water. Tijdens een nachtbezoek werden verspreid en
kele jagende Laatvliegers waargenomen. Eenmalig is
een Rosse vleeTilluis waargenomen. Het ben'of een
overvliegend exemplaar. Er zijn geen vleeTilluisver
blijven in het gebied aangen-offen.

6.8.2 Overige zoogdieren

Het voorkomen van streng beschelmde landgebonden
zoogdiersoOlten wordt in dit deelgebied niet verwacht.
Daarom is er geen onderzoek met inloopvallen uitge
voerd. Er zijn weI toevallige waamemingen van andere
sOOlten genoteerd, namelijk Bunzing, Egel, Haas, Ko
nijn en Mol. Geen van deze soorten is stTeng be
scheTilld ofbedreigd.

-(~-v-a-n-d-e-r-G-o-e-s-en-G-l-.o-o-t-e-c-O-Io-g-l-·s-c-h-o-n-a-e-rz-o-e-ks---e-n-a-d-v-i-es-b-z-tr-e-a-u-2-0-0-7--7-1----------0-



7 Deelgebied 2: Polder bet
Buitenland van Rhoon
zuid

7.1 Biotopen

Aan de hand van de biotoopkartering is een gedetail
leerd beeld verkregen op van het deelgebied (Figuur
4). Ret grootste deel van het grondgebied is in gebmik
als grootschalige akker. Tevens zijn enkele grote gras
landpercelen aanwezig. De dijkbeplanting, windsingels
om de spOltvelden, beplante erven en een laagstam
boomgaard zijn de enige houtopstanden in dit deelge
bied.

7.2 Flora en vegetatie

In het deelgebied zijn geen beschermde plantensoorten
aangetroffen. WeI is er op een aantal plaatsen in sloten
langs de omringende wegen en dijken Sterrenkroos
gevonden, een soort van voedselrijk helder water.
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7.3 Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er drie soorten vlinders en vijf soorten libel
len/juffers aangetroffen in Polder het Buitenland van
Rhoon zuid. Zie Tabel 15 voor overzicht. De meeste
waamerningen zijn gedaan in perceelsranden en ber
men. Geen van de waargenomen soorten is beschermd
of bedreigd.

Tabel15.
Toevallige waarnemingen van vlinders, juffers en libel
len in Polder het Buitenland van Rhoon zuid in 2007.
Soort i Abundantieklasse----------------------------------------vli;.'ii-.;rs-----------------------------------------
Ai;·I·~;t;---------------····-·-·---··-·----l·····-··-- ------_.-----j-----------------------

Bont zandoogje i 2
.Q.!"!!!'.~ ko!!~~!!i.IO J. ?: _

Juffers en libellen
B-i~;;~;egi~~;;-~k~-;:--------------T---------------------j-----------------------

Grote keizerlibel ! 2
Houtpantserjuffer ! 3
Paardenbijter ! I
Steenrode heidelibel i 3

Figuur 4 Biotoopkaart deelgebied 2: Polder het Buitenland van Rhoon zuid

-Q;{~~-----:~---:-~------=----------;----:--------:---------
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7.4 Vissen

In deelgebied 2 is een zeer aIme visfauna aangetroffen,
zie Tabel 16. Het betreft uitsluitend algemene soorten
die onder het lichtste beschermingsregime van de Flo
ra- en faunawet vallen.

Tabel16.
Aangetroffen vissoorten in Polder het Buitenland van
Rhoon zuid in 2007.
Soort I Abundantieklasse----------------------------------------------+-----------------------------------------------
Tiendoornige stekeIbaars i 3
Ruisvoorn i 2
BIankvoorn ! 2
Snoek i 2

Eigenlijk komt aIleen de Tiendoomige stekelbaars
ruim verspreid voor in deelgebied 2. De overige so01'

ten zijn aIleen gevangen in bredere sloten die niet al te
veel slib bevatten. Ook bei"nvloedt de aanwezige be
schoeiing de leefomstandigheden voor vis.

7.5 Amfibieen

In het gebied zijn vier soorten amfibieen aangetroffen.
Zie Tabel 17 hieronder. AIle waargenomen soorten
vallen onder het lichte beschermingsregime van de
Flora- en faunawet.

Tabel1?
Aangetroffen amfibieensoorten in Polder het Buitenland
van Rhoon zuid in 2007.
Soort ! AbundantieklasseKieiiie,"Viitersiihlmander-----------T----------------------j-----------------------
Bastaardkikker ! 2
Meerkikker ! 1
Bruine kikker J 1

Tijdens de nachtbezoeken werden enkele roepende
exemplaren van de Bastaardkikker en een roepende
Meerkikker gekarteerd, zie tekstkader. In een wegberm
werd een volwassen Bmine kikker waargenomen. Er is
van deze soorten geen voortplanting in het deelgebied
vastgesteld.

Over bet groene-kikker-complex
De dieren die in de volksmond 'groene kikker' wor
den genoemd behoren tot een complex van drie soor
ten en hun onderlinge kruisingen: Meerkikker, Bas
taardkikker (voorheen Middelste groene kikker) en
Poelkikker. Gevangen larven, juveniele dieren en niet
voluit roepende dieren kunnen niet op naam worden
gebracht en worden dan ook aangeduid als 'groene
kikker-complex' .

Zoete wateren met een goed ontwikkelde oever
vegetatie vormen een geschikt voortplantingsbiotoop
voor de groene-kikkersoorten. In het westen van Ne
derland komen voomamelijk Meerkikker en Bastaard
kikker voor (Lenders, 1993).
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AIleen van de Kleine watersalamander is voortplanting
vastgesteld. De waameming van deze soort, bemst op
een vangst van een larve tijdens de schepnetbemonste
rmg.

7.6 Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal 190 territoria van
broedvogels aangetroffen, verdeeld over 41 soorten.
Zie Tabel 18 voor waargenomen SOOl-ten en aantallen.
Enkele sOOl-ten, negen totaal, staan op de Rode Lijst
van Nederlandse broedvogels. Het gebied is vanwege
de kleinschaligheid en afwisseling betrekkelijk soor
tenrijk. Hiema voIgt een korte bespreking van de be
langrijkste resultaten met betrekking tot de aangetrof
fen broedvogels. De SOOl-ten zijn hierbij onderverdeeld
in groepen met overeenkomstige biotoopeisen. Zie
Bijlage 6 voor verspreiding.

Tabel18.
Vastgestelde broedvogelterritoria in Polder het Buiten
land van Rhoon zuid in 2007.
Soort ! AantaI Soort ! AantaI
-B;;ere;;~;ai-.-;;;---------------T---------Meerk;;eT--------------------c;--------
Boomkruiper 2 MereI 20
Bosrietzanger 3 PimpeImees 4
Bosuil 1 Putter 4
Ekster 1 Rietzanger 1
Fazant 4 Ringmus 10
Gaai 1 SIobeend 2
GeIe kwikstaart 1 SpotvogeI 1
Groene specht 1 Spreeuw 12
Groenling 2 Staartmees 1
Gr. bonte specht 1 Tjiftjaf 4
Heggenmus 4 Turkse torteI 5
HoIenduif 1 Vink 6
Houtduif 11 Waterhoen 4
Huismus 11 Wilde eend 11
HuiszwaIuw 3 Winterkoning 12
Kauw 3 W. kwikstaart 3
Kievit 9 ZangIijster 2
Koekoek 1 Zwarte kraai 6
KooImees 11 Zwartkop 2
_~l.l_~~l)!!!! + ? J _
TotaaI soorten i 41
Totaal territoria ! 190

Akker- en weidevogels
Het gebied is niet rijk aan broedvogels van akkers en
weiden. De meeste territoria liggen in het oostelijk deel
van het deelgebied. Algemene SOOl-ten als Kievit, Fa
zant en Krakeend komen vooral daar voor. De belang
rijkste sOOlien zijn de Gele kwikstaart en Slobeend,
beide Rode Lijst, met respectievelijk een en twee terri
tOlia.
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Tuin- en erfvogels
Door de aanwezige lintbebollwing langs de dijken, zijn
typische erfvoge1s a1s Turkse torte1, Kauw en Spreeuw
a1gemeen. De be1angrijkste broedvoge1s van gebouwen
zijn de Huismllis, Huiszwa1uw en Boerenzwa1uw.
Rond de erven werden ook gerege1d territoria van
Ringmus aangetroffen. De vier 1aatstgenoemde SOOl'ten
staan op de Rode Lijst.

Bos- en struweelvogels
Dc windsinge1s langs de sportve1den waren rijk aan
a1gemene broedvoge1s van bosschages en struwe1en.
Drie Rode Lijst-soorten, name1ijk Koekoek, Spotvogcl
en Groene specht zijn hier ook gekarteerd. Tevens
werd hier een telTitorium van Bosui1 vastgeste1d.

7.7 Niet-broedvogels

De waargenomen voge1s, zie Bij1age 8, zijn karakteris
tiek voor akkergebieden en tuinen en erven met op
gaand geboomte. Interessant is de waameming van 5
Patrijzen in oktober. De Patrijs (Rode Lijst, Kwets
baar) is broedvoge1 in de aangrenzende Zegenpo1der.
Geen van de soorten en/of aantallen geven het gebied
echter een bijzondere status.

7.8 Zoogdieren

7.8.1 Vleermuizen

In het dee1gebied zijn twee SOOl'ten v1eelIDllizen waar
genomen, name1ijk de Gewone dwergv1eermuis en de
Rllige dwergv1eermuis. Zie onderstaande Tabe1 19
voor overzicht en beschenning. Zie Bij1age 7 voor
verspreiding.

Tabel19.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in Polder het
Buitenland van Rhoon zuid in 2007.
Soort ! Abundantieklasse
'G~~~~~;d~~~;g~i;;~'~~i;------------f------------'----------4-----------------------

Rui e dwer vleermuis I 3

De waargenomen SOOl'ten zijn stTikt beschelIDd. De
Gewone dwergv1eermuis is het meest talrijk aanwezig
in het gebied. Ze werden voora1 jagend waargenomen
1angs de dijken en soms massaa1 rond de sportve1den.
Er zijn geen v1eennuisverb1ijven in het gebied aange
troffen.

7.8.2 Overige zoogdieren

Het voorkomen van streng beschelIDde 1andgebonden
zoogdiersoorten wordt in dit declgebied niet velwacht.
Dam'om is er geen onderzoek met in100pvallen uitge-
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voerd. We1 zijn er toevallige waamemingen genoteerd,
name1ijk van Ege1, Haas, Konijn, Huisspitsmuis en
Mol. Geen van deze soorten is streng beschermd of
bedreigd.

- ..~----------------------------
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8 Deelgebied 3: Polder het
Buitenland van Rhoon
oost

8.1 Biotopen

De biotoopkartering leverde een nauwkeurig beeld op
van het landschap in het deelgebied (Figuur 5). Land
bouwpercelen en graslanden beslaan het grootste deel
van het grondoppervlak. Tevens zijn op redelijke
schaal beplante oppervlakten in de vorm van intensieve
fi:uitpercelen en boomweiden aanwezig. De bebouwing
bestaat uit grotendeels vrijliggende erven en woonhui
zen. Er is nagenoeg geen open water in het deelgebied
aanwezig.

8.2 Flora en vegetatie

In het deelgebied zijn geen beschermde plantensoorten
aangetroffen.

In heldere sloten werd op vee1plaatsen Sterrenkroos
waargenomen. In de sloot langs de Oude Weg, langs
de grens met Polder het Buitenland van Rhoon zuid
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(deelgebied 2) komt Gekroesd fonteinkruid, eveneens
een soort van helder water, VOOL In een zijsloot hier
vlakbij werd Holpijp, een typische kwelindicator,
waargenomen. Opkwellend (grond-)water is vaak van
goede kwaliteit en meestaI minder voedselrijk dan
gewoon oppervlaktewater. ook kunnen tijdens het
verblijf in de grond stoffen in het water oplossen, die
bijdragen aan de vaak bijzondere kwaliteit van kwel
water. Vaak leidt dit tot het voorkomen van bijzondere
waterplanten. Opkwellend water komt bijvoorbeeld
voor langs dijken, in de buurt van rivieren en in oude
stroomruggen. Op de dijk in het uiterste oosten van het
gebied is op een plaats Groot sh'eepzaad waargeno
men. Dit is een karakteristieke S001t van goed ontwik
kelde bloem1ijke dijkvegetaties.

8.3 Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er drie soorten vlinders en twee soorten libel
lenljuffers aangetroffen in Polder het Buitenland van
Rhoon oos1. Van de meeste soorten is slechts een
waameming gedaan. Zie Tabel 20 voor een overzicht.

Figuur 5 Biotoopkaart deelgebied 3: Polder het Buitenland van Rhool1 oost.
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De soorten zijn vooral waargenomen in berrnen en
langs sloten. Geen van de waargenomen somten is
bescherrnd ofbedreigd.

Tabel20.
Toevallige waarnemingen van vlinders, juffers en libel
len in Polder het Buitenland van Rhoon oost in 2007.
_~~_()~~ L ~!'~~t!ll_I!!~!O!<I!!~!~ _

Vlinders-Atailiii-iii-----------------------------------r-----------------------f----------------------
Bont zandoogje ! 2
_Q~~~_t_~~~.I~!~j~ L .1.. _

.fuffers en libellen
-G~-;;t~-k~ii~-~lib~i----------------------T"--------------------T---------------------

Paardenbiiter ! 1

8.4 Vissen

In dit deelgebied zijn acht vissoorten aangetroffen. Zie
Tabel2l voor een overzicht van de vangsten. De
meeste somten vallen onder een licht beschermingsre
gime van de Flora- en Faunawet.

Tabel21.
Aangetroffen vissoorten in Polder het Buitenland van
Rhoon oost in 2007.
_~~_()~~ ~------- ~!'~~t!ll_I!!~!O!<I_ll~!~ _
Kleine modderkruiper! 2
Tiendoornige stekelbaars! 5
Ruisvoorn ! 2
Blankvoorn i 5
Zeelt ! 2
Baars ! 2
Snoek ! 2
Vetje i 5

De meeste vangsten zijn gedaan in de bredere water
gangen met ontwikkelde watervegetaties. De overige
sloten zijn met Riet dichtgegroeid, waardoor lecfom
standigheden voor vissen beperkt zijn. WeI is in het
deelgebied de Kleine modderkruiper aangetroffen,
welke is bescherrnd volgens de Rabitatriehtlijn als
tabel II soort. Zie Bijlage 5 voor de verspreiding. Op
vallend is de aanwezigheid van Vetje in de sloten on
der de dijken in het gebied. Ret betreft een somt van
de Rode Lijst met een voorkeur voor stilstaande wate
reno

8.5 Amfibieen

Er zijn in het deelgebied twee amfibieensoorten vast
gesteld. Zie Tabel 22. Tijdens nachtbezoeken werden
enkele roepende exemplaren van Bastaardkikker ge
karteerd. Tijdens het schepnetonderzoek werden enke
Ie larven van de Kleine watersalamander aangetroffen.
Tijdens het broedvogelondel'zoek is nog een losse
waarneming gedaan van een Gewone pad. Er is van
deze soort geen voortplanting vastgesteld. De Gewone
pad staat op de Rode Lijst als: thans niet bedreigd.

Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Tabel22.
Aangetroffen amfibieensoorten in Polder het Buiten
land van Rhoon oost in 2007
Soort ! Abundantieklasse
Ki~iii;;~~iit~;:;iii-;;;;;ii-;d;;~-------·T·-·-------------·---2----...-..------------
Gewone Dad ! 1
Bastaardkikker 2

Alleen van de Kleine watersalamander is voortplanting
in het gebied vastgesteld. Van de Bastaardkikker is
geen voortplanting in dit deelgebied vastgesteld.

8.6 Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal 323 tenitoria van
broedvogels aangetroffen, verdeeld over 46 soolten.
Zie Tabel 23 vool' waargenomen som-ten en aantallen.
Enkele somten, negen in totaal, staan op de Rode Lijst
van Nederlandse broedvogels. Ret gebied is vanwege
de kleinschaligheid en afwisseling zowel somtenrijk
als rijk aan territoria. Rierna voIgt een korte bespre
king van de belangrijkste resultaten met betrekking tot
de aangetroffen broedvogels. De soorten zijn hierbij
ondel'verdeeld in groepen met overeenkomstige bioto
opeisen. Zie Bijlage 6 voor verspreiding.

Tabel23.
Vastgestelde broedvogelterritoria in Polder het Buiten
land van Rhoon oost in 2007.
Soort ! Aantal Soort ! Aantal
B~-;;;;;~;;ii;~~--·-----r---------:i···------Kii-ii~;;iid·------------T------4--····--

Bosrietzanger ! 11 Meerkoet ! 13
Ekster ! 10 Merel ! 21
Fazant ! 18 Nijlgans ! 1
Gaai i 1 Pimpelmees ! 3
Gele kwikstaart! 3 Putter i 7
Grasmus ! 3 Ransuil ! 1
Graspieper j 1 Ringmus ! 9
Grauwe gans ! 1 Scholekster ! 3
Groene specht ! 1 Slobeend ! 1
Groenling i 1 Spreemv ! 26
Gr. bonte specht j 1 Tjiftjaf ! 4
Heggenmus ! 6 Torenvalk ! 1
Holenduif ! 3 Tureluur ! 2
Houtduif ! 19 Turkse tortel ! 4
Huismus i 29 Veldleeuwerik ! 1
Kauw 3 Vink ! 10
Kievit 20 Waterhoen ! 13
Kleine karekiet 6 Wilde eend i 19
Knobbelzwaan 1 Winterkoning! 12
Koekoek 1 W. kwikstaart ! 3
Koolmees 13 Zanglijster ! 3
Krakeend 2 Zwarte kraai ! 6
T-ot-;;lii-;oo~t~n------! -4-6--------------- ----------------------------.-------------------
Totaal territoria ! 323

Akker- en weidevogels
Verspreid door het gebied zijn broedvogels van akkel's
en weiden aangetroffen. De meeste tenitol'ia betroffen
algemene soorten als Kievit en Fazant. De belangrijk
ste somten zijn in dit deelgebied de Tureluur, Gele
kwikstamt, Graspieper, Veldleeuwerik en Slobeend,
allen som-ten van de Rode Lijst.
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Tuin- en erfvogels
Door de aanwezige erven en bebouwing langs de zuid
kant van het deelgebied, zijn soorten als Kauw en
Spreeuw algemeen. De belangrijkste broedvogels van
gebouwen is de Huismuis. Tevens werden rond de
erven ook negen tenitoria van Ringmus aangetroffen.
Zowel de Huismus als de Ringmus staan op de Rode
Lijst.

Broedvogels van riet en ruigten
Langs de noordoostkant grenst het deelgebied aan een
groene bufferzone van Barendrecht. Hier zijn (oe
ver)vegetaties met plaatselijk riet en ruigte aanwezig.
Dam-door zijn soolten als Bosrietzanger, Kleine kare
kiet en Grasmus algemeen.

Overige soorten
Buiten de reeds beschreven soolten zijn Groene specht,
Koekoek en Ransuil gekarteerd. AIle betreft het soor
ten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Van de Ransuil werden zowel jagende ouders als later
in het seizoen de bedelende jongen waargenomen.

8.7 Niet-broedvogels

De waargenomen vogels, zie Bijlage 8, zijn karakteris
tiek voor akker- en weidegebieden. Er zijn bijvoor
beeld redelijke aantallen Kieviten, Wulpen en Yeld
leeuweriken geteld. Soorten van tuinen en erven met
opgaand geboomte waren ook goed vertegenwoordigd.
Opvallend veel Buizerds werden gezien. Geen van de
sOOlten enlofaantallen geven het gebied echter een
bijzondere status.

8.8 Zoogdieren

8.8.1 Vleermuizen

In het deelgebied zijn drie soorten vleermuizen waar
genomen, namelijk de Gewone dwergvleennuis, de
Ruige dwergvleennuis en de Laatvlieger. Zie onder
staande Tabel 24 voor overzicht en beschenning.

Tabcl24.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in Polder het
Buitenland van Rhoon oost in 2007.
Soort ! Abundantieklasse
G~~~;;~~-d~~~-rg;;i~~~-i;;~i~------"-"T-----------'---'----.4"--------------...-....-
Ruige dwergvleermuis i 3
Laatvliel!er ! 2

De waargenomen sOOlten zijn strikt beschermd. Zie
Bijlage 7 voor verspreiding.
De Gewone dwergvleennuis is het meest talrijk aan
wezig in het gebied. Ze werden vooral jagend waarge
nomen langs de zuidkant van het gebied, rond erven en
langs bomenrijen. De Ruige dwergvleermuis en Laat-
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vlieger zijn beduidend minder waargenomen. Er zijn
geen vleennuisverblijven in het gebied aangetroffen.

8.8.2 Overige zoogdieren

Het voorkomen van streng beschennde landgebonden
zoogdiersoorten wordt in dit deelgebied niet verwacht.
Daarom is er geen onderzoek met inloopvallen uitge
voerd. Wei zijn er toevallige waarnemingen genoteerd,
namelijk van Egel, Haas, Mol, Konijn en Yeldmuis.
Geen van deze sOOlten is streng beschermd of be
dreigd.
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9 Deelgebied 4: Zegenpol
der

9.3 Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

9.1 Biotopen

De biotoopkartering (Figuur 6) wijst uit dat het over
grote deel van het grondgebied in de Zegenpolder in
gebruik is ten behoeve van de akkerbouw. Een enkel
perceel bestaat uit gras- ofhooiland. Het gebied is
geheel omgeven door hoge binnendijken, welke veelal
worden begraasd door schapen of paarden. Een diepe
wetering loopt van west naar oost dwars door het dee1
gebied. Verder liggen tussen de akkers smalle sloot
greppels met zeer steile oevers. Bebouwing is alleen
langs de noordkant langs de dijk aanwezig. De enige
vorm van beplanting vormen de erven en dijkbeplan
tingen met bomenrijen.

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er drie soorten vlinders aangetroffen in de Zegen
polder. Zie Tabel 25 voor een overzicht. Geen van de
waargenomen soorten is beschermd ofbedreigd.

Tabel25.
Toevallige waarnemingen van vlinders in de Zegenpo/
del' in 2007.
~!'.()_~! L ~_'?~!!!!!1_J.l_~~':~11~~~ _

Vlinders
~:~~~:~~~~~:----------------------T----------'---------~-------_ _----
Groot koolwitie i I

9.4 Vissen

9.2 Flora en vegetatie

In het deelgebied zijn geen beschelmde plantensoorten
aangetroffen. Wei werd ook in dit deelgebied Stenen
kroos in sloten waargenomen, een soort van helder
water.

In dit deelgebied zijn negen vissoorten aangetroffen.
Zie Tabel 26 voor een overzicht van de vangsten. De
meeste soorten vallen onder een licht beschelmingsre
gime van de Flora- en faunawet.

Deelgebied 4o water
_ Steenglooiingen
o Waterkerende dijkeno Binnendijken

Onverharde wegen
_ Verharde wegen met bermen
_ Parkeerplaatsen
o Sportterreinen, recreatiegebieden en campings

Erven, volkstuinen en moestuinen
Overhoekjes
Grasland en hooiland
Grasland met boomgaard of populierenaanplant
Loofbos op vochtige voedselrijke gronden
Intensief fruitteeltgebied
Boomkwekerij
Grootschalig akkerland

Figuur 6 Biotoopkaart deelgebied 4: Zegenpolder.
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Tabel26.
Aangetroffen vissoorten en hun beschermde status in de
Zegenpolder in 2007.
HR = Habitatrichtlijn (bijlage 11 en IV = streng be
schermd), RL = Rode Lijst (KW = Kwetsbaar)
_~~!'_'.:! L ~~_'.:'~.!!~!!.~!~~~.i!.~~__.._... _
Kleine modderkruiper 2
Tiendoornige stekelbaars 5
Ruisvoorn 5
Blankvoorn 5
Zeelt 2
Baars 2
Snoek 2
Kolblei 2
Vetie 5

In de bredere watergangen met ontwikkelde waterve
getaties werden de meeste soorten en aantallen aange
troffen. De belangrijkste soort is de Kleine modder
kruiper, die is beschennd volgens de Habitatrichtlijn
als tabel II soort. Zie Bijlage 5 voor de verspreiding.
Op een aantal plaatsen werd Vetje talrijk aangetroffen.
Dit is een soort van de Rode Lijst met een voorkeur
voor stilstaande wateren. Veel van de sloten hlssen de
landbouwpercelen staan droog of zijn dichtgegroeid
met Riet en Liesgras.

Een noemenswaardige bijvangst van het vissenon
derzoek in de Zegenpolder was een aantal Amerikaan
se rivierkreeften. Hiervan komen enkele ondersoorten
(geen van allen streng beschennd) voor in Nederland.

9.5 Amfibieen

In het deelgebied zijn twee amfibieensoorten aange
troffen. Zie tabel Tabel27.

Tabel27.
Aangetroffen amfibieensoorten in de Zegenpolder in
2007.

Van beide som'ten ben-eft het waamemingen van on
volwassen dieren, wat wijst op voortplanting. Het is
niet duidelijk of dit daadwerkelijk in de Zegenpolder
heeft plaatsgevonden, of net daarbuiten.

9.6 Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal 154 territoria van
broedvogels aangetroffen, verdeeld over 38 som'ten.
Zie Tabel 28 voor waargenomen som'ten en aantallen.
Enkele som'ten, zeven totaal, staan op de Rode Lijst
van Nederlandse broedvogels. Hiema voIgt een korte
bespreking van de belangrijkste resultaten met betrek
king tot de aangetroffen broedvogels. De som-ten zijn
hierbij onderverdeeld in groepen met overeenkomstige
biotoopeisen. Zie Bijlage 6 voor verspreiding.
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Tabel28.
Vastgestelde broedvogelterritoria in de Zegenpolder in
2007
Soort Aantal Soort Aantal
-B~-~i~~~i~;;-----~--------:J'---------Ki~k;;~;;d------------'---------5---------

Boomkruiper 2 Kuifeend 4
Bosrietzanger I Meerkoet 7
Ekster 3 Merel 3
Fazant 4 Nijlgans I
Grasmus I Patrijs I
Grauwe vliegen-
vanger Putter 3
Groene specht Ringmus 2
Groenling 2 Scholekster 2
Gr. bonte specht I Siobeend 3
Heggenmus 3 Spreeuw 8
Holenduif 3 Tjiftjaf I
Houtduif 6 Turkse tortel 3
Huismus 4 Vink 5
Kauw 1 Waterhoen 6
Kievit 15 Wilde eend 31
Kleine karekiet 3 Winterkoning 6
Knobbelzwaan, I Zwarte kraai 4
-~!!!'-'-~~~~----------...l---_-__..L--__--- _~~!!!'_~~!!P.. .1.. _
Totaal soorten i38
Totaal territoria 1154

Akker- en weidevogels
Het gebied is niet rijk aan broedvogels van akkers en
weiden. De meeste territoria zijn van de Kievit, enkele
van Scholekster en Fazant. Vanwege de plaatselijk
brede watergangen broeden er verschillende eenden
som'ten in het deelgebied. Enkele in relatiefhoge aan
tallen, zoals Krakeend, Wilde eend en Kuifeend. Van
Slobeend, Rode Lijst, zijn drie territoria in het gebied
gekarteerd. In het deelgebied is tevens een tel1'itorium
van Patrijs (ook Rode Lijst) aangetroffen.

Tuin- en erfvogels
Typische erfvogels komen uitsluitend voor langs de
bebouwde Essendijk. De belangrijkste broedvogels
hier zijn de Huismuis, Ringmus en Boerenzwaluw. In
een huisboomgaard beyond zich een territorium van
Grauwe vliegenvanger. De vier genoemde som'ten
staan allemaal op de Rode Lijst.

Overige soorten
In de hoge bomenrijen die hct gebied omringen werd
een tel1'itorium van Groene specht (Rode lijst) vastge
steld.

9.7 Niet-broedvogels

De waargenomen vogels, zie Bijlage 8, zijn karakteris
tiek voor akkergebieden. Tijdens enkele tellingen werd
een flinke groep Grauwe ganzen waargenomen. Geen
van de soorten en/of aantallen geven het gebied echter
een bijzondere status.

/§;!Jf)S')J'J ~
-#=~~~---------------------------------I 33

\.;;jff!--/ Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71



9.8 Zoogdieren

9.8.1 Vleermuizen

In het declgebied zijn twee soolien vleelIDuizen waar
genomen, namelijk de Gewone dwergvlcelIDuis, de
Ruige dwergvleermuis. Zie onderstaande Tabel 29
voor overzieht en beseherming.

Tabel29.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in de Zegen
polder in 2007
800rt i Abundantieklasse
'G;~v-';ii;;'d~~;;:g;;i;~~~;;is"""""'r""""""""" 5 .
Rui e dwer leermuis i 4

Dc waargenomen soorten zijn strikt besehermd. Zie
Bijlage 7 voor verspreiding. Dc Gewone dwergvleer
muis is het meest talrijk aanwezig in het gebied. Dc
Ruige dwergvleermuis is minder vaak jagend waarge
nomen. Dc Essendijk, Sehenkcldijk en Zegenpolderse
Dijk zijn veclgebmikte vliegroutes en jaehtplaatsen.

Op een boerenerf langs de Essendijk is een tijdclij
ke verblijfplaats van Ruige dwergvleermuis vastge
steld. Zie Bijlage 7 voor loeatie. Het betrof een zoge
naamde baltsplaats in een Wilg. Van hiemit liet een
individu een naehtdecl zijn werfroep horen.

9.8.2 Kleine zoogdieren

Het voorkomen van de Noordse woelmuis is bekend
van het natuurgebied Klein Profijt (zie resultaten bron
nenstudie H5, tabel 9). Langs de zuidkant van het on
derzoehte gebied zijn rietruigtes aanwezig. Hierin zou
de Noordse woelmuis voor kunnen komen. Ook in een
brede wetering die loopt vanaf de Zegenpolderse Dijk
naar de Schenkeldijk zouden deze soort en mogclijk
ook Waterspitsmuis kunnen voorkomen. Om de moge
lijke aanwezigheid van deze strikt beschermde soorten
vast te stellen is onderzoek gedaan met inloopvallen.

Dc brede wetering kon eehter niet worden onder
zoeht omdat de betreffende grondeigenaar geen betre
ding toestond in de Zegenpolder. Dam'door was de
loeatiekeuze in het deelgebied sterk beperkt. Er is
daarom uitsluitend langs de zuidgrens van het gebied
gevangen. Op drie loeaties zijn vallen uitgezet. Voor
besehrijving van de vallocaties, zie tekstkader. Voor de
ligging, zie Bijlage 2. Er zijn op de vangloeaties drie
sOOlien kleine zoogdieren gevangen, zie voor overzieht
Tabcl30. Geen van de gevangen sOOlten is streng be
sehelIDd. Noordse woelmuis en Waterspitsmuis zijn op
de vangloeaties dus niet aangetroffen, maar voor de
brede wetering niet uitgesloten.
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Tabel30.
Aantallen gevangen kleine zoogdieren langs de zuid
zrens van de Zegenpolder in 2007.

Locatie : 1 2 3
800rt i Totaal
-------"-------------""--""----""-","""---+"""",,-"-",-"-"",------"--""""-------=-
Bosmuis i 4 5 5 14
Dwergmuis ! 6 1 7
Huisspitsmuis ill

9.8.3 Overige zoogdieren

Buiten het zoogdierenonderzoek dat in het gebied is
uitgevoerd, zijn bovendien toevallige waamemingen
van zoogdieren genoteerd. Er zijn waamerningen ge
daan van Haas, Mol en Konijn. Geen van deze soorten
is streng besehermd ofbedreigd.

Locatie 1: Zegenpo1derse Dijk, binnendijkvoet.
Slootoever onderin dijkta1ud tussen dijk en grootscha
1ige akker. Dijkta1uds kort door schapen begraasd
gras. Slootoever met vertrapte oeverstructuur met
hoofdzakelijk Liesgras begroeid en decIs kapotte
beschoeiingen. 10 vallen tussen liesgras (sommige op
v10tjes van Riet) op waterlijn.
Locatie 2: Zegenpo1derse Dijk, binnendijkvoet. Ge
ver van sloot met steile k1eioevers begroeid met een
zijdige Rietvegetatie. Geen ondergedoken watervege
taties aanwezig. Sloot tussen grootscha1ige akker en
dijk. 10 vaUen tussen gemaaid Riet op grens met
water.
Locatie 3: Zegenpo1derse Dijk, 1angs Rhoonse grien
den. Dichte rietkraag 1angs fietspad met enige kruiden
(Harig wi1genroosje, Grote brandnete1 en Haagwin
de). Schomme1end waterpei1 ter p1aatse. 10 vallen
tussen vegetatie, enke1e op v10ijes van Riet.
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10 Deelgebied 5: Molen
polder

10.1Biotopen

Aan de hand van een biotoopinventarisatie is het land
schap van dit deelgebied in kaart gebracht. Langs de
noord- en zuidkant is het gebied door dijken omsloten.
Hierop vindt plaatselijk begrazing door vee plaats. De
dijken zijn beplant met meerdere bomenrijen. Aan de
noordzijde is enige bebouwing in de vorm van erven
aanwezig. Het grootste deel van het gebied is in ge
bruik ten behoeve van de landbouw. Tussen de diepe
percelen liggen smalle slootjes en een enkel grasland
perceel. Er is geen grater open water in het deelgebied
aanwezig. Een doorgaande weg loopt dwars door het
gebied naar het widen.

10.2Flora en vegetatie

In het deelgebied zijn geen beschelmde plantensoorten
aangetroffen. Wel werd in brede sloten met helder
water op veel plaatsen StelTenkroos waargenomen.
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10.3Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er twee sOOlten vlinders en een soort libel
len/juffers aangetroffen in het deelgebied Molenpolder.
Van aile soolten is een waameming gedaan. Zie Tabel
31 voor een overzicht.
De soorten zijn vooral waargenomen in belmen en
langs dijken en sloten. Geen van de waargenomen
soolten is beschermd ofbedreigd.

Tabel31.
Toevallige waarnemingen van vlinders, juffers en libel
len in he! deelgebied Molenpolder in 2007.
_~_l!~~~ L .A!!.~.!dan!!ekl~~! _

Vlinders------------------------------_..__.~-_. __._-_.
Bont zandoogje !
.~.!:'!~!_~'!_l!!~y_i_tj_~. .Li-=---=----"--------1

Juffers en Iibellen
-P~-;;;:d_;;;;bTfier:---------------------------i--------

10.4Vissen

De meeste sloten in het deelgebied zijn ondiep en
dichtgegroeid met vegetatie. In enkele wat bredere en
schonere sloten werden verschillende vissoorten ge
vangen. Voor overzicht van de vangsten, zie Tabel32.
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Tabel32.
Aanr;;etroffen vissoorten in de Molenpolder in 2007.
Soort i Abundantieklasse
-Ki~i;;~-iii;;ifd-;riIT-uip-;r---------------f-----------------------2-----------------------

Tiendoornige stekelbaars i 3
Ruisvoorn ! 2
Blankvoorn I 2
Zeelt ! 2

Alleen de Kleine modderkruiper is een streng be
schelIDde soort. Zie voor verspreiding Bijlage 5.

lO.5Amfibieen

In het deelgebied zijn twee amfibieensomien vastge
steld. Zie voor overzicht en status Tabe133.

Tabel33.
Aangetroffen amfibieensoorten in de Molenpolder in
2007.

Van de Gewone pad werd een volwassen exemplaar
waargenomen. De Kleine watersalamander plant zich
in het deelgebied voor, getuige de vangst van een larve
tijdens het vissenonderzoek.

lO.6Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal193 tenitoria van
broedvogels aangetroffen, verdee1d over 41 soorten.
Zie Tabel 34 voor waargenomen soorten en aantallen.
Acht sOO1ten staan op de Rode Lijst van Nederlandse
broedvogels. Hierna voIgt een korte bespreking van de
belangrijkste resultaten met betrekking tot de aange
troffen broedvogels. De soolien zijn hierbij onderver
dee1d in groepen met overeenkomstige biotoopeisen.
Zie Bijlage 6 voor verspreiding.

Akker- en weidevogels
De meeste territoria van akker- en weidevoge1s zijn
van algemene soorten als Kievit, Fazant en verschil
lende eendensoorten. Van Slobeend, Rode Lijst, is een
territorium gekarteerd. Van zangvogels die tot de wei
devoge1s worden gerekend, zijn Graspieper, Veldleeu
werik en Gele kwikstami aanwezig. Alledrie betreft het
Rode lijstsoorten. De Kwarte1 is niet bedreigd, maar
behoort toch tot de vrij schaarse broedvogels van ons
land. Hetzelfde geldt voor de Kleine plevier (Bijlsma
et aI, 2001), een echte pioniersoort van zandige kale
bodems. Beide soolten werden in het oostelijk deel van
de Molenpolder vastgesteld.
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Tabel34.
Vastgestelde broedvogelterritoria in de Molenpolder in
2007.
Soort i Aantal Soort ! Aantal
B-o-;r-;nz;-~i;;w-------'---------i--------M-;~rko-;t------------r-------9--------

Bosrietzanger 3 Merel i 6
Buizerd I Nijlgans i 1
Ekster 2 Pimpelmees i 1
Fazant 12 Putter i 5
Gele kwikstaart 4 Ransuil ! 1
Grasmus 2 Ringmus ! 9
Graspieper 2 Siobeend i 1
Groenling 3 Spreeuw i 7
Gr. bonte specht 1 Tjiftjaf ! 2
Heggenmus 6 Torenvalk i 1
Holenduif 4 Turkse tortel i 7
Houtduif 11 Veldleeuwerik i 1
Huismus 17 Vink i 8
Kauw 3 Waterhoen ! 7
Klevit 6 Wilde eend ! 21
Kleine karekiet 7 Winterkoning i 5
Kleine plevier 1 Witte kwikstaart i 1
Koolmees 5 Zwarte kraai ! 4
Kuifeend 3 Zw. roodstaart! 1
Kwartel 1 i
T-ot;;'"j"~o~r-i~;;------- !"4i-------------- ---------------------------,------------------
Totaal territoria ! 193

Tuin- en erfvogels
Typische erfvoge1s komen uitsluitend voor langs de
bebouwde Essendijk. De belangrijkste broedvoge1s
hier zijn de Huismuis, Ringmus en Boerenzwaluw. De
genoemde sOO1ten staan op de Rode Lijst.

Overige soorten
In de hoge bomenrijen van de Molenpolderse Zeedijk
werd een tenitorium van Ransuil vastgesteld. De ou
del'S werden's nachts met hun bedelende jongen waar
genomen, jagend rond de dijk en aangrenzende gras
landen. De ransuil is een somt van de Rode lijst.

lO.7Niet-broedvogels

De waargenomen voge1s, zie Bijlage 8, zijn karakteris
tiek voor akker- en weidegebieden. Somien van tuinen
en erven met opgaand geboomte waren ook goed ver
tegenwoordigd. Ook in dit deelgebied werd zo nu en
dan een IJsvoge1 gezien. Geen van de soorten en/of
aantallen geven het gebied echter een bijzondere sta
tus.

lO.8Zoogdieren

10.8.1Vleermuizen

In het deelgebied zijn drie soorten vleelIDuizen waar
genomen, name1ijk de Gewone dwergvleermuis, de
Ruige dwergvleelIDuis en de Laatvlieger. Zie onder
staande Tabe135 voor overzicht en beschelIDing.

-ti!lf~--------------------------------
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Tabcl35.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in de Mo
lenpolder in 2007.
Soort i AbundanticklasscGe\von-e-dwe-rgvieerm-uls------------r---------------------4-----------------------
Ruigc dwcrgvlecrmuis! 2
Laatvliclwr i 1

De waargenomen soorten zijn strikt besehermd. Zie
Bijlage 7 voor verspreiding. De Gewone dwergvlcer
muis is het meest talrijk aanwezig in het gebied. Ze
werden vooral jagend waargenomen langs de noord
kant van het gebied, rond erven en langs bomenrijen
van de Essendijk. Dc Ruige dwergvleermuis is minder
waargenomen. Van de Laatvlieger werd eenmalig een
jagend dier waargenomen. Er zijn geen vleennuisver
blijven in het gebied aangetroffen.

10.8.20verige zoogdieren

Het voorkomen van streng beschermde landgebonden
zoogdiersoorten wordt in dit deelgebied niet velwacht.
Daarom is er geen onderzoek met inloopvallen uitge
voerd. Hoewel er dus buiten vleermuizen geen gerieht
onderzoek is uitgevoerd naar andere zoogdieren, zijn
weI toevallige waamemingen genoteerd. Er zijn waar
nemingen gedaan van Bruine rat, Haas en Mol. Geen
van deze soorten is streng besehermd ofbedreigd.
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11 Deelgebied 6: Portland
polder

11.IBiotopen

Door middel van een biotoopkartering (Figuur 8) is
landschap van het deelgebied in kamt gebracht. De
figuur geeft duidelijk weer dat het gebied vrijwel uit
sluitend uit grootschalige akkerbouwpercelen bestaat.
Het aandeel grasland is slechts zeer beperkt. De hoge
dijken die het deelgebied omringen worden groten
deels begraasd door vee. Bomemijen op de noordelijke
binnendijk zijn de enige vorm van beplanting in het
deelgebied. Een brede wetering loopt van oost naar
west langs de dijk en een doodlopende weg. Buiten
deze wetering bestaan de watergangen uit smalle
slootjes en greppels hlssen de grootschaljge akkerper
celen.

11.2Flora en vegetatie

In het deelgebied zijn geen beschermde plantensoorten
aangetroffen. een aantal soorten is toch het vermelden
waard, zie Tabel 36 voor een overzicht.
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Tabcl36.
Gekarteerde p/antensoorten en aanta/ vindp/aat
sen in dee/~ebied Port/andpo/der in 2007.
~~~!.L .. . ..j ~~!1_~~~.!.!!1_~.l!!~~~~~_I.:' _
Ruwe smele i I
Scherpe zegge i 3
Watergentiaan I 15
Sterrenkroos ! 12
Zeel!roene rus j 2

De meeste genoemde soorten werden in en langs de
brede wetering langs de zuidkant van de Molenpolder
se Zeedijk en Blinde Weg gekarteerd. Watergentiaan
en Sterrenkroos duiden op een goede waterkwaliteit,
de overige soorten zijn indicatiefvoor mindel' intensief
gebruikte vochtige grasland- en oevervegetaties.

11.3Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toeva1lige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er zes sOOlten vlinders en drie soorten libel
len/juffers aangetroffen in het deelgebied. Van de
meeste soorten is slechts een waameming gedaan. Zie
Tabel 37 voor een overzicht.

Figuur 8 Biotoopkaart deelgebied 6: Portlandpolder.
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Vrijwel aIle waamemingen zijn gedaan langs de zuid
kant van de Molenpolderse Zeedijk.

Tabel37.
Toevallige waarnemingen van vlinders, jufJers en libel
len in de Portlandpolder in 2007.
§~~_~! L A!.'_l}_!!!!!!.!'_~Il~!.I_S.~~ _

VlindersArgusviin-der---------------------------T---------------------3'-----------------------
Atalanta ! 2
Bruin zandoogje ! 2
Dagpauwoog i I
Groot koohvitje i 5
!~!!.~_l}~_~!!!.!1.~!j! L ~ _

Juffers en libeUen-----------------------------------------------..------------------------------------------------
Bloedrode heidelibel 4
Houtpantserjuffer 2
Q!"_l?!~_~~_~_I!k~L L J _
___________________________________ g~~_J.:!gll,!!1.~~-~!~-I1 _
Veenmol i I

De Veenmol staat op de Rode Lijst als kwetsbaar, zie
tekstvak en tevens Bijlage 4 voor verspreiding. Het
dier werd tijdens een nachtbczoek waargenomen in een
wegberm langs de zuidkant van de Molenpolderse
Zeedijk.

De Veenmol
is met 5 em lichaamslengte een van de grootste insec
ten van ons land. Deze sprinkhaanachtige is met ster
ke graafpoten, wat gelijkend op een Mol, aangepast
aan een grotendeels ondergrondse leefwijze. De voor
keur gaat uit naar venige en zandige bodems waarin
gangcnstelsels worden gegraven op zoek naar voed
sel. Hierbij brengt de Veenmolnog al eens schade toe
aan gewas. Door verdroging en verlies van geschikt
leefgebied is de soort de laatste decennia sterk achter
uitgegaan. Intensief agrarisch beheer en gebruik van
insecticiden verdraagt de Veenmol slecht.

11.4Vissen

De meeste sloten in het deelgebied zijn ondiep met
steile structuurloze oevers en dichtgegroeid met vege
tatie. In de brede wetering langs de Molenpolderse
Zeedijk en deels Blinde Weg is een redelijk ontwik
kelde watervegetatie aanwezig. Deze licht stromende
watergang is diep en bevat helder water. De oevers zijn
grotendeels beschoeid, maar bevatten weI overhangen
de vegetaties van Riet en Liesgras. Deze watergang
staat direct en indirect in verbinding met watergangen
in andere deelgebieden als gebied 4 en 5.

Voor overzicht van de vangsten, zie Tabel38.
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Tabel38.
AangetrofJen vissoorten in de Portlandpolder in 2007.

_~_l?~~ L-_...A!J.I1!1-~~!1.!~~asse __
Kleine modderkruiper 2
Tiendoornige stekelbaars 5
Ruisvoorn 5
Blankvoorn 5
Z~ I
Baars 2
Snoek 2
Kolblei 3
Bm~m 2
Alver I
Vetje 2
Winde 1

In de brede wetering is een grote variatie in sOOlien en
aantallen aangetroffen. Zo zijn bijvoorbeeld de waar
genomen Winde (Rode lijst, Gevoelig) en Alver indi
catiefvoor licht stromend en helder water en een ont
wikkelde (onder-) watervegetatie. Ook zijn Vetje
(Rode lijst, Kwetsbaar) en Kleine modderkruiper (Ha
bitatrichtlijn, tabel II) waargcnomen. De overige soor
ten zijn beschermd volgens het lichtste beschermings
regime van de Flora en Faunawet. Zie Bijlage 5 voor
verspreiding.

11.5Amfibieen

De enige waameming van amfibieen in het deelgebied
betreft een roepende Gewone pad tijdens een nachtbe
zoek. Er is van deze soort geen voortplanting vastge
steld. De Gewone pad staat op de Rode Lijst als: thans
niet bedreigd.

11.6Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal267 territoria van
broedvogels aangetroffen, verdeeld over 37 sOOlten.
Zie Tabel39 voor waargenomen soorten en aantallen.
Zeven sOOlien staan op de Rode Lijst van Nederlandsc
broedvogels. Hiema voIgt een korte bespreking van de
belangrijkste resultaten met betrekking tot de aange
tr-offen broedvogels.

/--y)
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De SOOl-ten zijn hierbij onderverdeeld in groepen met
overeenkomstige biotoopeisen. Zie Bijlage 6 voor
verspreiding.

Tabel39.
Vastgestelde broedvogelterritoria in de Portlandpolder
in 2007.
Soort i Aantal Soort i Aantal.Boe.reDZ\vaiii,y "!"" i ·Kulfeentj"·····················iT"······
Boomkruiper ! 1 Meerkoet 20
Bosrietzanger ! 8 Merel 4
Ekster ! 2 Pimpelmees 1
Fazant i 25 Putter 4
Gele kwikstaart! 12 Rietgors 1
Grasmus ! 2 Ringmus 5
Groenling ! 1 Scholekster 3
Heggenmus ! 2 Siobeend 5
Holenduif 1 2 Spotvogel 1
Houtduif ! 5 Spreeuw 3
Huismus ! 6 Turkse tortel 2
Kauw ! 2 Vink 4
Kievit ! 41 Waterhoen 10
Kleine karekiet ! 20 Wilde eend 45
Kneu ! 2 Winterkoning 3
Knobbelzwaan ! I Zanglijster 1
Koolmees i 4 Zwarte kraai 3
Krakeend ! 3 ,
·Tota~i·~oo~t~;;------T37·············· .------ ------..- - ---- .
Totaal territoria !267

Akker- en weidevogels
De meeste tenitoria van akker- en weidevogels beho
ren aan algemene SOOl-ten als Kievit en Fazant, respee
tievelijk 41 en 25 tenitoria. De Gele kwikstaart (Rode
Lijst) komt verspreid op de akkers met twaalfpaar
voor. In en rond de brede wetering werden vijftenito
ria van Slobeend, ook Rode lijst, gekarteerd.

Riet- en moerasvogels
Vanwege de vele met Riet diehtgegroeide greppels en
slootjes en tevens de ruige akkenanden, zijn sOOlten
als Kleine karekiet en Bosrietzanger talrijk in het ge
bied aanwezig. Minder talrijk zijn Grasmus en Kneu
(Kneu is Rode Lijst), die vooral in ruige overhoekjes
opduiken.

Tuin- en erfvogels
In het deelgebied zijn niet veel tuinen en erven aanwe
zig. Een groot boerenerf ten nOOl-den van de Veelweg
herbergt vlijwel de enige gebouwbroeders. Hier zijn
Boerenzwaluw, Huismus en Ringmus aanwezig (allen
Rode Lijst). Langs de oostkant van het deelgebied
werd een territorium van Spotvogel, een Rode Lijst
SOOlt en broedvogel van stmwelen, gekmteel'd.

Overige soorten
In de hoge bomemijen van de Molenpoldel'se Zeedijk
werd in het aangrenzende deelgebied Molenpoldel' een
tel'ritorium van Ransuil (Rode lijst) vastgesteld. Dc
oudel's met hun bedclende jongen werden's naehts ook
in de Pol'tlandpolder waargenomen, jagend rond de
dijk en boven aangl'enzende gl'aslanden.
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11.7Niet-broedvogels

De waargenomen vogels, zie Bijlage 8, zijn kal'akteris
tiek vool' akkergebieden. Regelmatig zijn bijvoorbeeld
flinke groepen Vcldleeuweriken gezien. Geen van de
sOOlten en/of aantallen geven het gebied eehtel' een
bijzondere status.

11.8Zoogdieren

11.8.1Vleermuizen

In het deelgebied zijn twee soorten vleermuizen waar
genomen, namelijk de Gewone dwergvleermuis en de
Ruige dwergvleelmuis. Zie onderstaande Tabcl40
voor overzieht en besehenuing.

Tabel40.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in de Port
landpolder in 2007.
Soort i Abundantieklasse
Ge'y~·~-;;·d~e;:gvi~-e;:_;i;ui~···----····_r_·----····..··..·-----4" -.-.- -
Rui e dwer vleermuis! 2

Dc waargenomen sOOlten zijn strikt besehelmd. Zie
Bijlage 7 vool' vel'spreiding. Dc Gewone dwergvleel'
muis is het meest aanwezig in het gebied. De Ruige
dwergvleermuis is mindel' waargenomen. Langs de
grens met de Camissegrienden in het zuiden werden
gl'oepjes gezamenlijk jagende vleermuizen waargeno
men boven l'ietlanden. El' zijn geen vleemlUisvel'blij
yen in het gebied aangetl'offen.

11.8.2Kleine zoogdieren

Het vool'komen van de Nool'dse woelmuis is bekend
van nabijgelegen gebied, zie hoofdstuk 5, resultaten
bronnenstudie. Ook delen van de Carnissegrienden
vormen mogelijk gesehikt habitat vool' de Noordse
woelmuis. Tevens is in de brede wetering langs de
Molenpoldel'se Zeedijk mogelijk gesehikt leefgebied
vool' de Watel'spitsmuis aanwezig. Naar het vool'ko
men van beide soorten is dam-om onderzoek gedaan
met inloopvallen. Op twee loeaties zijn vallen uitgezet.
Vool' besehl'ijving van de valloeaties, zie tekstkader.
Voor de ligging, zie Bijlage 2.
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Locatie 5: Portlandsepolder, Veerweg/Blindeweg.
Gever van brede wetering in grootschalige landbouw
polder. Steil kleitalud, beschoeid en veelal structuur
arm. Plaatselijk oevers met overhangende Liesgras en
kruidenvegetaties. Watervegetatie goed ontwikkeld
met Watergentiaan en Sterrenkroos. 10 vallen op
waterlijn.
Locatie 6: Portlandse Zeedijk, langs Camisssegrien
den. Dichte rietkraag langs fietspad met enige kruiden
(Harig Wilgemoosje, Grote brandnetel en Ridderzu
ring). Licht schommelend waterpeil ter plaatse. 10
vallen tussen vegetatie, enkele op vlotjes van Riet.

Er zijn op de vanglocaties twee sootten kleine zoogdie
ren gevangen, zie voor overzicht Tabel 41 Op de
vanglocatie langs de Camissegrienden werden twee
nesten van Dwergmuis in de vegetatie gevonden. Geen
van de aangetroffen soOt-ten is streng beschennd.

Tabel41.
Aantallen gevangen kleine zoogdieren langs de zuid
grens van de Portlandpolder in 2007.

Locatie i 5 6
Soort ! Totaal
D~v~;:g;i';iJis--------------------------r------------------------2---------------2-------

Veldmuis ! 6 6

11.8.30verige zoogdieren

Buiten het zoogdierenonderzoek dat in het gebied is
uitgevoerd, zijn bovendien toevallige waamemingen
van zoogdieren genoteerd. Er zijn waamemingen ge
daan van Bunzing, Bruine rat, Egel, Haas, Konijn en
Mol. Geen van deze soOtten is streng beschetmd of
bedreigd.
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12 Deelgebied 7: Nieuwe
Polder, golfterrein

12.1Biotopen

Doormiddel van een biotoopkattering is het landschap
van het deelgebied in kaart gebracht (Figuur 9). Ret
terrein ligt buitendijks, maar hoger dan de aangrenzen
de grienden. De noordelijke grens van het deelgebied
wordt gevormd door een hoge kale grasdijk. De dijk
wordt begraasd door schapen. De buitenliggende
Nieuwe Polder is grotendeels ingericht als golf- en
recreatieterrein. Rierdoor is een kleinschalig en afwis
selend landschap aanwezig. Smalle en brede watergan
gen, vijvers, stmwelen en bosschages wisselen elkaar
hier af. Ret golfterrein wordt intensiefbeheerd. De
zuidelijke begrenzing en het oostelijke deel van het
gebied (dagrecreatieterrein) worden extensiefbeheerd
en hebben een meer natuurlijk karakter. Rier zijn meer
dichte loofbospercelen en ligweiden te vinden.

12.2Flora en Vegetatie

In dit deelgebied zijn geen streng beschennde sOOlten
aangetroffen. WeI werden op het golfterrein enkele
planten van de Spindotterbloem (Rode Lijst, zie tekst-
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Yak) gekarteerd. Voor de verspreidingskaart, zie
Bijlage 3

De Spindotterbloem
wordt in ons land boofdzakelijk aangetroffen in bet
zoetwatergetijdengebied. De plant groeit vooral in
buitendijkse rietlanden, die bij vloed langdurig onder
water komen te staan. Onder deze omstandigbeden
zijn overlevingskansen voor kiemplanten nibil. De
Spindotterbloem stekt zichzelf door op de knopen
spinvorrnige kluwen met worteltjes te vonnen. Ais de
oude stengels vergaan, raken de zogenaamde "dotter
spinnen" los en worden ze door het water verspreid.
Riennee ornzeilt deze ondersoort bet probleem van
kieming (Weeda, 1985). Vennoedelijk hangt het
voorkomen van de Spindotterbloem op bet golfterrein
samen met de situatie in Klein ProfIjt, waar de plant
massaal wordt aangetroffen.

Vlakbij 't Veerhuis, aan het einde van de Veerweg,
werd Zomerklokje aangetToffen. Ret betrof een enkel
exemplaar. Door de aanwezigheid van verschillende
aangeplante bolgewassen in de nabijheid van de vind
plaats, wordt echter getwijfeld aan wilde status van de
plant. Net als de Spindotterbloem komt ook deze soort
in bet wild voor in de nabijgelegen griendgebieden
Klein ProfIjt en de Rhoonse Grienden. Ret Zomerklok
je staat op de Rode Lijst. Zie Bijlage 3 voor versprei
ding van beide plantensoorten.

Figuur 9 Biotoopkaart deelgebied 7: Nieuwe Polder, golfterrein.
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Buiten de bovengenoemde plantensoorten werden nog
enkele andere vondsten gekarteerd. Op een drassig
paardenweitje in het zuiden van het deelgebied staat
Behaarde boterbloem, een karakteristieke soort van
minder intensief gebmikte weilanden in het Deltage
bied. Hier vlakbij is ook de Bosbies aangetroffen, een
indicator van opkwellend grondwater. In een bossh'ook
komt Ule zegge voor, een soort van vochtige bossen.
In onderstaande tabel zijn de gekmteerde plantensoor
ten weergegeven.

Tabel42.
Aangetroffen plantensoorten in deelgebied Nieuwe
Polder in 2007.
~Q!l.~~ L ~!l.J.l.~ll~.!!J.l.<lJl~!!!l.~~~.Il .
Behaarde boterbloem i 1
Bosbies ! 1
IJle zegge ! 1
Spindotterbloem i 1
Zomerldokie* i 1

* Betreft waarschijnlijk een venvilderde tuinplant

12.3Libellen, dagactieve vlinders
en overige insecten

Tijdens de veldbezoeken zijn toevallige waamemingen
van vlinders, juffers en libellen genoteerd. In totaal
zijn er twee sOOlten vlinders en een soort libel aange
troffen in het deelgebied. Van al deze soorten is een
waameming gedaan. Zie Tabel 43 voor een overzicht.
De waamemingen zijn allemaal gedaan op het golfter
rein. Geen van de soorten is steng beschermd. De
Veenmol staat op de Rode Lijst als kwetsbaar, zie
Bijlage 4 voor verspreiding.

Tabel43.
Toevallige waarnemingen van vlinders, juffers en libel
len in het deelgebied Nieuwe Polder in 2007.
~Q!l.~~ ..............•....•.•••••.............L A~.l}.Il!!!l.J.l.~t;~ll.~~~ .

Vlinders

~~~~~;:~~~~:::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::
Juffers en libellen

:~~~~~~~~!j~~~:::::::::::::::::::::::::::L:::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::
....................................Q~~.~!g':.!!!.~~.~~~.J..1 .
Veenmol i 1

12.4Vissen

In dit deelgebied zijn de wateren monotoon en gelso
leerd. Ze bestaan uit slibrijke sloten en beschoeide
vijvers met oeverbegroeiing van vooral Riet. De oe
vervegetatie wordt met enige regelmaat gemaaid. In
het deelgebied is massaal Bittervoom (Bijlage 5) aan
getroffen. Deze soort is streng beschermd krachtens de
Habitahichtlijn, tabel IT en staat tevens op de Rode
Lijst als kwetsbaar. De Bittervoom leeft in een ver
bond met zoetwatermosselen, welke tevens in de wa-
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terbodems zijn aangetroffen. De overige soorten die
zijn waargenomen zijn niet streng beschermd. In Tabel
44 is een overzicht van de vangsten gegeven.

Tabel44.
Aangetroffen vissoorten in deelgebied de Nieuwe Pol
der, golfterrein in 2007.
Soort i Abundantie
·B;.-~;;······································r--·-·-_··-:2"....-.-----
Blankvoorn i 3
Bittervoorn i 5
Ruisvoorn i 2
Tiendoornil!e stekelbaars i 3

12.5Amfibieen

Zowel tijdens de nachtbezoeken als tijdens het schep
netonderzoek zijn verschillende amfibieensoorten
waargenomen in deelgebied 7. Zie Tabel45 voor over
zicht.

Tabel45.
Aangetroffen amfibieensoorten in deelgebied Nieuwe
Polder, goljierrein in 2007.
Soort i Abundantieldasse
·Ki"ii;.·~·watc·rsai;.·~a;d~;········r-····················2·····················

Bastaardkikker ! 2
Gewone pad i 2

Tijdens het schepnetonderzoek zijn lm-ven van Kleine
watersalamander en groene kikkers aangetroffen. De
Kleine watersalamander plant zich in het deelgebied
voor. Van welke groene kikkersoort de gevangen lar
yen afkomstig zijn is niet bekend.

12.6Broedvogels

In het deelgebied zijn in totaal449 territOlia gekar
teerd, verdeeld over 37 soorten. Vijfbroedvogelsoor
ten staan op de Rode Lijst. Zie Tabel 46 voor over
zicht. Zie Bijlage 6 voor verspreiding.
Hiema voIgt een korte bespreking van de belangrijkste
resultaten met betrekking tot de aangetroffen broedvo
gels. De soorten zijn hierbij onderverdeeld in groepen
met overeenkomstige biotoopeisen.
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Tabel46.
Vastgestelde broedvogelterritoria in de Nieuwe Polder,
golfterrein in 2007.
Soort : Aantal Soort i Aantal
'B~-~;';k;~ip;~""""i""""'4""'--'M'~~';ko;t"-""""r"""'9"""'"
Bosrietzanger i 3 Merel I 49
Ekster I 5 Pimpelmees I 14
Fazant I 4 Pntter ! 6
Fitis ! 13 Roodborst ! 30
Gaai i 2 Slobeend ! 1
Gekr. roodstaart! 2 Spotvogel ! 1
Grasmus ! 4 Spreeuw i 4
Groene specht I 1 Staartmees I 2
Groenling ! 5 Tjiftjaf ! 31
Gr. bonte specht! 3 Tuinfluiter ! 9
Heggenmus I 8 Vink ! 36
Houtduif ! 34 Waterboen ! 8
Kleine karekiet ! 21 Wilde eend ! 33
Koekoek I 1 Winterkoning i 32
Koolmees ! 22 Zanglijster ! 8
Krakeend I 2 Zwarte kraai ! 6
Kuifeend ! 1 Zwartkop I 32

'~i;~~~'o~~t;n""'+37""'~""""" ..l .
Totaal territoria !449

Bos- en Struweelvogels
Het deelgebied is vanwege de aanwezige beplantingen
rijk aan bosvogels. Het betreft vooral algemene sOOlien
vanjong voedselrijk bos met onderbegroeiing van
struiken en kmiden. Soorten als Winterkoning, Rood
borst en Heggenmus daardoor talrijk aanwezig. In de
meer hoogopgaande bosschages broeden Vink, Putter,
Fitis en Tjiftjaf. Enkele belangrijke sOOlien zijn Groe
ne specht, Koekoek en Spotvogel, alledrie velmeld op
de Rode Lijst. Twee sOOlien die typerend zijn voor
buitendijkse bossen en grienden, zijn Matkop (Rode
Lijst) en Gekraagde roodstaati. Van beidc sOOlien
werden enkele territoria langs de grenzen van het deel
gebied gckarteerd.

Riet-, moeras en watervogels
Door de vele waterpartijen in het gebied zijn sOOlien
aanwezig als Bosrietzanger, Kleine karekiet en vcr
schillende eenden en watervogels. Van de Slobeend
(Rode Lijst) werd een territorium gekatieerd.

12.7Niet-broedvogels

De waargenomen vogels, zie Bijlage 8, zijn karakteris
tiek voor parklandschappen met waterpatiijen. Regel
matig werd bijvoorbeeld een IJsvogel waargenomen en
ook diverse bos- en struweelvogels zijn gezien. Geen
van de sOOlien en/of aantallen geven het gebied echter
een bijzondere status.

Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

12.8Zoogdieren

12.8.1Vleermuizen

In het deelgebied zijn drie soorten vleelmuizen waar
genomen, namelijk de Gewone dwergvleermuis, de
Ruige dwergvleermuis en de Watervleermuis. Zie
onderstaande Tabel47 voor overzicht en bescherming.
Zie Bijlage 7 voor verspreiding.

De Watervleermuis
is aIleen waargenomen op het golfterrein, jagend
boven de waterpaliijen. Deze soort trekt aan het begin
van de nacht vanuit de verblijfplaatsen, bij voorkeur
in boomholten, naar het jachtgebied. Er is getracht om
trekroutes van de Watervlecrmuis in het onderzoeks
gebied te ontdekken. Hiervoor is gepost bij bredere
weteringen en op bruggen, plekken waar de Water
vleermuis mogelijk langs zou kunnen vliegen. Behal
ve een waameming net ten westen van het onder
zoeksgebied, zie verspreiding in de bijlage, is de soort
niet buiten het golfterrein aangetroffen.

Tabel47.
Vastgestelde vleermuissoorten, abundantie in de Nieuwe
Polder in 2007.
~~ort : Abundantieklasse
G~;;o·n;·d\v~rgvi;~;_;.;uis--·---·-·-l-------------·-------4·--------------------.

Ruige dwergvleermuis! 2
Watervleermuis ! 3

De waargenomen sOOlien zijn strikt beschelmd. De
Gewone dwergvleelmuis is het meest aanwezig in het
gebied. De Ruige dwergvleelmuis is minder waarge
nomen. Boven de waterpartijen werden gedurende de
gehele onderzoeksperiode jagende Watervleelmuizen
aangetr·offen. Het golfterrein maakt deel uit van foera
geergebied van de Watervleermuis. Zie tekstkader voor
aanvullende informatie Watervleermuis. Er zijn geen
vleelmuisverblijven in het gebied aangetroffen.

12.8.2Kleine zoogdieren

Op een locatie is onderzoek gedaan met behulp van
inloopvallen. Voor beschrijving van de vallocatie, zie
tekstkader. Voor de ligging, zie Bijlage 2.

Locatie vallen: Nieuwe Polder, golfterrein. riet
kraag op flauwe oever van waterpartij op golfter
rein. Veel graafsporen in oever. 10 vallen tussen
vegetatie op waterlijn.

Er zijn op de vanglocatie twee soorten kleine zoogdie
ren gevangen, zie voor overzicht Tabel48 .

.~~:-:.;-::~:-=-::~--=-=-=---;---:---;-----;--~---:------:------------
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Tabel48.
Aantallen gevangen kleine zoogdieren op golfterrein
Nieuwe Polder in 2007.
Soort :

! Aantal-----------------------------------------------j------------------------------------------------
Bosmuis i I
Veldmuis i 5

12.8.30verige zoogdieren

Buiten het zoogdierenonderzoek dat in het gebied is
uitgevoerd, zijn bovendien toevallige waamemingen
genoteerd. Er zijn waamemingen gedaan van Bruine
rat, Egel, Haas, Konijn en Mol. Geen van deze soorten
is streng beschelmd ofbedreigd.
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Bijlage 1. Overzicht aIle aangetroffen soorten met wettelijke status

Overzicht aile aangetroffen soorten met wettelijke status (blad 1 van 4).
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet
lijst 2 en 3 (streng beschermd), H = Habitatrichtlijn (bijlage II en IV, streng beschermd), V =

Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, TNB = Thans niet be
drei2d).
Nederlandse naam ! Wetenschappelijke naam FF H v RL

KW

KW2

Watergentiaan

Zeegroene rus

Zomerklokje

Groot streepzaad

Ruwesmele

Gekroesd fonteinkruid

Holpijp

IJle zegge

Scherpe zegge

Spindotterbloem

Sterrenkroos

hogere planten !
..••••••••-•••·-•................•.•••---•••••-1••-.-.-•••................•...............•..•••••••••••-•••.••••.•.•....................••••..••..•••••••••..••-
Behaarde boterbloem !Rammculus sardous

Bosbies j Scirpus sylvaticus
I!Potamogeton crispus

!Crcpis biennis

iEquisetum fluviatile

!Carex remota

!Deschampsia cespitosa

j Carex acuta

!Caltha palustris ssp. araneosa

!Callitriche spec.

!Nymphoides peltata

IJUllCUS inflexus

!Leucojum aestivum

Juffers en Iibellen i
Bi~ii~;-e-glazenffi"~k~-~················T~e:~hiia-cy~;~~a-·-- - ------.---------------------------- - ---..-

Bloedrode heidelibel !Sympetrum sanguineum

Grote keizerlibel !Anax imperator

Houtpantserjuffer !Lestes viridis

Lautaarntje !Ischnura elegans

Paardenbijter !Aeshna mixta
I

Steenrode heidelibel !Sympetrum vulgatum

vlinders!
A~gn;~ii~d~~--··--·-··-······--········TLasTo;;;l~ata·;;;ege~a················································ - -.- .
Atalanta iVanessa atalanta

Bont zandoogje !Pararge aegeria

Bruin zandoogje iManiola jurtina

Dagpauwoog !Inachis io

Groot koohvitje !Pieris brassicae

Icarusblamvtje !Polyommatus icarus

overige insecten !
Ve~n~~i···---··-·-·······-··············TG;.yiiotaipa·gryii;;taipa···········-············································--·······-·-·-yZW····-·

______________ ~ ~!~~~~_i _
Alver

Baars

Bittervoorn

Blankvoorn

Driedoornige stekelbaars

Kleine modderkruiper

Kolblei

Ruisvoorn

Snoek

Tiendoornige stekelbaars

Vetje

Winde

Zeelt

Albul1ms albumus

Perca fluviatilis

Rhodeus sericeus ssp. amarus

Rutilus rutilus

Gasterosteus aculeatus

Cobitis taenia

Abramis bjoerkna

SCal'dinius erythrophthalmus

Esox lucius

Pungitius pungitius

Leucaspius delineatus

Leuciscus idus

!Tinca tinca

3

2

II

II

KW

TNB

KW

GE
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Overzicht aile aangetrojlen soorten met wettelijke status (blad 2 van 4).
FFl= Flora- enjaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet
lijst 2 en 3 (streng beschermd), H = Habitatrichtlijn (bijlage II en IV, streng beschermd), V =
Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, TNB = Thans niet be
dreigd).
Nederlandse naam !Wetenschappeli.ike naam FF H V RL

amfibieen !
-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bastaardkikker ! Rana klepton escnlcnta I TNB

Bruine kikker !Rana temporaria I TNB

Gewone pad iBufo bufo I TNB

Kleine watersalamander ITritums vulgaris I TNB

Meerkikker IRana ridibunda I TNB

vogels (I van 3) *= broedvogel !
-A-~i~~h~i~;;~-----------------------------tpi~~iac~~c-~;·a~-c~i-iiC;----------------------------------2--------------------------------------------------

Barmsi.is spec. !Carduelis flammea 2

Betli.ister : Turdus torquatus 2

Bergeend* ITadoma tadoma 2

B1adkoning iPhylloscopus inornatns 2

Blauwe reiger !Ardea cinerca 2

Boerenzwaluw* iHirundo mstica 2 GE

Bonte strandloper iCalidris alpina 2

Boomkruiper* !Certhia brachydactyla 2

Boomvalk iFalco subbuteo 2 KW

Bosrietzanger* !Acrocephalus palustris 2

Bosuil* i Strix aluco 2

Braamsluiper* !Sylvia curruca 2

Bruine kiekendief : Circns aemginosus 2 1 GE

Buizerd* IButeo buteo 2

Dodaars iTachybaptus mficollis 2

Ekster* !Pica pica 2

Fazant* !Phasianus colchicus 2

Fitis* !Phylloscopus trochilus 2

Fuut iPodiceps cristatns 2

Gaai* !Garmlus glandarius 2

Gekraagde roodstaart* i Phocnicurus phoenicums 2

Gele kwikstaart* : Motacilla flava 2 GE

Gierzwaluw IApus apus 2

Goudhaant.ie IRegulus regulus 2

Goudvink j Pyrrhula pyrrhula 2

Grasmus* ISylvia communis 2

Graspieper* IAnthus pratensis 2 GE

Grauwe gans* IAnser anser 2

Grauwe vliegenvanger* !Muscicapa striata 2 GE

Groene specht* : Picus viridis 2 KW

Groenling* i Carduelis chloris 2

Grote bonte specht* IPicoides maj or 2

Grote canadese gans* j Branta canadensis 2

Grote gele kwikstaart IMotacilla cinerea 2

Grote li.ister* !Turdus viscivorus 2

Grote mantelmeeuw ILarus marinus 2 GE

Grote zilverreiger !Egretta alba 2 I GE

Havik jAccipiter gentilis 2

Heggenmus* IPrunella modulaJis 2

Holenduif* IColumba oenas 2

Houtduif* !Columba palumbus 2

Houtsnip IScolopax rusticola 2

Huismus* iPasser domesticus 2 GE

_ic.'";c? _
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Overzicht aile aangetroffen soorten met wettelijke status (blad 3 van 4).
FFl= Flora- enfaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene soorten), FF2,3 = Flora- enfaunawet
lijst 2 en 3 (streng beschermd), H = Habitatrichtlijn (bijlage II en IV, streng beschermd), V =
Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, TNB = Thans niet be
dreizd).
Nederlandse naam j Wetenschappelijke naam FF H V RL

vogels (2 van 3) *= broedvogel !
-----------------------------------------------i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huiszwaluw* !Delichon urbica 2 GE

IJsvogel !Alcedo atthis 2

Kauw* !Corvus monednla 2

Keep Fringilla montifiingilla 2

Kievit* Vanellns vanellns 2

Kleine karekiet*

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier*

Kneu*

Knobbelzwaan*

Koekoek*

Kokmeeuw

Koolmees*

Kopenviek

Krakeend*

Kramsvogel

Kuifeend*

Kwartel*

Matkop*

Meerkoet*

Merel*

Nijlgans*

Oeverloper

Oeverzwaluw*

Paapje

Patrijs*

Pimpelmees*

Putter*

Ransuil*

Regenwulp

Rietgors*

Rietzanger*

Ringmus*

Roek

Roodborst*

Rotgans

Scholekster*

Sijs

Slobeend*

Smient

Soepeend/Boereneend*

Soepgans/Boerengans*

Spenver

Spotvogel*

Spreeuw*

Acrocephalns scirpaceus

Larns fnscns

Charadrius dnbins

!Cardnelis cannabina

iCygnns olor

Cncnlns canorns

Larns ridibll11dns

Parns major

Tnrdns iliacns

Anas strepera

: Tnrdns pilaris

iAythya fulignla

ICotumix cotumix

iParns montanns

IFnlica atra

iTurdns mernla

iAlopochen aegyptiacns

iActitis hypolencos

!Riparia riparia

!Saxicola rubetra

iPerdix perdix

j Parus caernlens

!Cardnelis cardnelis
IIAsio otus

!Nnmenins phaeopns

Emberiza schoeniclns

Acrocephalns schoenobaenns

Passer montanns

Corvus frugilegus

Erithacns rubecnla

I Branta bemicla

!Haematopus ostralegns

ICardnelis spinns

!Al1as clypeata

IA= P",,!oP"

!Accipiter nisns

!Hippolais icterina

IStunlus vulgaris

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GE

KW

GE

GE

GE

BE

KW

KW

GE

KW

GE
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Overzicht aile aangetrojji'!n soO/·ten met wettelijke status (blad 4 van 4).
FFl = Flora- en jaunawet lijst 1 (vrijstelling, algemene soO/-ten), FF2,3 = Flora- en faunawet
lijst 2 en 3 (streng beschermd), H = Habitatrichtlijn (bijlage II en IV, streng beschermd), V =
Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijst (GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, TNB = Thans niet be
dreigd)
Nederlandse naam !Wetenschappelijke naam FF H v RL

BE

BE

GE

GE

KW

KW

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gallinula chloropus

Anthus spinoletta

Rallus aquaticus

Gallinago gallinago

•Anas platyrhynchos

iTroglodytes troglodytes

1Anas crecca

iTringa ochropus

: Motacilla alba

iNumenius arquata

ITurdus philomelos

!Larus argentatus

iCorvus corone

iPalus ater

1Phoenicurus OclllUroS

!Sylvia atricapilla

!Larus melanocephalus

Vink*

Waterpieper

Waterral

Waterhoen*

Winterkoning*

Wintertaling

Witgat

Witte kwikstaart*

Zanglijster*

Zilvermeeuw

Zwarte roodstaart*

Wulp

Visdief

Zwarte kraai*

Watersnip

Wildeeend*

Zwarte mees

Zwartkop*

Zwartkopmeeuw

vogels (3 van 3) *= broedvogel !
·St;;;;:t;~;;~*·----··-·······-·--·-------li\~giti;~i~_;-~;;~dat~s····-··------·····---------···-·-----2-····-·"------------..-----.--.....-------...--
Stads-/ Postduif !
Stormmeeuw !Larus canus

Tapuit IOcnanthe oenanthe .

Tjiftjaf* iPhylloscopus collyblta

Torenvalk* !Falco tinnunculus

Tuinfluiter* iSylvia borin

Tureluur* iTringa totanus

Turkse tortel* 1Streptopelia decaocto

Veldleeuwerik* !Alauda arvensis
I
! Fringi lla coelebs

Sterna hirundo

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNB

TNBIV

IV

IV
IV

IV

zoogdieren i
-Bosmui~···-······---------·--···-··------TAp~d~;n;I-;·;yi~at{c~s-·····---------·-··----------····-T----·-····------------·····-------fNB------

Bruine rat iRattus norvegicus I

Bunzing !Mustela putorius I

Dwergmuis iMicromys minutus I

Egel iErinaceus europaeus I

Gewone dwergvleermuis !Pipistrellus pipistrellus 3

Haas !Lepus europaeus I

Huisspitsmuis !Crocidura russula I

Konijn !Oryctolagus cuniculus 1

Laatvlieger iEptesicus serotinus 3

Mol iTalpa europaea I

Rosse vleermuis iNyctalus noctula 3

Ruige dwergvleermuis iPipistrellus nathusii 3

Veldmuis IMicrotus arvalis I

Watervleermuis 1Myotis daubentonii 3
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Ligging vallocaties kleine zoogdierenonderzoek

o Vallocaties
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Bijlage 3. Verspreidingskaart flora

Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

o Spindotterbloem

() Zomerklokje

-~ Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71



Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Bijlage 4. Verspreidingskaart Veenmol

o Veenmol

-Q3-----------------l'55l
~ Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71 ~



Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Bijlage 5. Verspreidingskaart vissen

0 Winde 0 () 8 [!] 1

() Bittervoorn 0 () &. [!] 2-5

0Cl& 0 6-10
&. Vetje

0()b [!] 11-20
0 Kleine modderkruiper (!)Clb [!J > 20
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Bijlage 6. Verspreidingskaarten broedvogels (1 van 12)

o
()

&

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Nijlgans

(3)

(1 )

(4)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (2 van 12)

0 Buizerd (1)

() Torenvalk (3)

&. Siobeend (13)

[!] Krakeend (14)

*: Kuifeend (24)

E9 Wilde eend (169)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (3 van 12)

0 Patrijs (2)

() Kwartel (2)

b. Fazant (74)

0 Waterhoen (56)

"* Meerkoet (71)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (4 van 12)

0 Scholekster (9)

() Kleine plevier (1 )

&. Kievit (99)

0 Tureluur (3)

*" Holenduif (17)

EB Houtduif (100)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (5 van 12)

e Turkse tortel (24)

() Koekoek (3)

&. Bosuil (1 )

[!] Ransuil (2)

"* Groene specht (6)

EB Grote bonte specht (8)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (6 van 12)

0 Veldleeuwerik (2)

() Oeverzwaluw (14)

& Boerenzwaluw (10)

0 Huiszwaluw (9)

'* Graspieper (3)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (7 van 12)

0 Gele kwikstaart (20)

() Witte kwikstaart (9)

£:,. Winterkoning (87)

0 Heggenmus (36)

"* Roodborst (31)

E9 Zwarte roodstaart (1 )
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (8 van 12)

0 Gekraagde roodstaart (2)

() Merel (125)

& Zanglijster (17)

[!] Bosrietzanger (31)

*: Kleine karekiet (59)

EB Spotvogel (3)

-Q:?_-------------
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (9 van 12)

0 Braamsluiper (1 )

() Grasmus (13)

&. Tuinfluiter (9)

0 Zwartkop (37)

*' Tjiftjaf (49)

EB Fitis (14)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (10 van 12)

0 Grauwe vliegenvanger (1 )

() Staartmees (4)

.& Matkop (3)

[!] Pimpelmees (26)

"* Koolmees (72)

EB Boomkruiper (15)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (11 van 12)

0 Gaai (6)

() Ekster (28)

&. Kauw (21 )

0 Zwarte kraai (32)

* Spreeuw (82)

E9 Huismus (90)
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Verspreidingskaarten broedvogels vervolg (12 van 12)

e Ringmus (36)

() Vink (74)

& Groenling (18)

0 Putter (37)

"* Kneu (3)

EB Rietgors (1)
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Bijlage 7. Verspreidingskaarten vleermuizen (1 van 3)

0 Gewone dwergvleermuis 0 () 1

0 () 2-5

(!) () 6-10

0 () 11-20

0 ct > 20
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Verspreidingskaarten vleermuizen vervolg (2 van 3)

0 Ruige dwergvleermuis 0 () 1

() Ruige dwergvleermuis verblijfplaats 0 () 2-5

(!) () 6-10

0 () 11-20

0 () > 20
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Verspreidingskaarten vleermuizen vervolg (3 van 3)

o Laatvlieger

() Watervleermuis

b Rosse vleermuis
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Bijlage 8. Maandelijkse tellingen niet-broedvogels

Niet-broedvogels in deelgebied 1, Polder het Buitenland van Rhoon noord (blad 1 van 2).

2007 2008

soorten i
"" ;;. " 1::....

'" = '3 e. 1il = = ,Q ,QIe. e = = ~
Q '" '" '" ~ e! , '0' '0' ':' Q = 4 '0' ~.;. 00 .;. .;. '0' ~

i~
.... QO .... "1' QO "1' It"l.... .... .... N N .... - - .... - ....

---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
aalscholver 1 3 4 1

barmsijs

beflijster

bladkoning 1

blauwe reiger 4 2 2 2 4 4 4 3 4 2 4 2

boerenzwaluw 10 25

boomkruiper 2 1 1 2 1 3

buizerd 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

ekster 2 1 3 3 10 11 16 8 6 9 6 8

fazant 2 2 5 6 14 5 5 3 2 5 1

fuut 1 1 1

gaai 1 4 3

gele kwikstaart 3

goudhaantje 2 4 2 3

goudvink

graspieper 7

groene specht

groenling 2 2 3

grote bonte specht 2 2

grote gele kwikstaart

grote zilverreiger

heggenmus 6 2 9 2 1 6 4

holenduif 1 3 1 10 42 5

houtduif 13 25 4 7 7 9 99 6 25 12 1 33 54 10

huismus 12 10 14 7 4 10 7

huiszwaluw 2

ijsvogel 1

kauw 9 115 3 9 29 9 8 9 7 5

kievit 2 50 46

kleine karekiet 2

kleine mantelmeeuw 2 109 138

kneu 1 1

knobbelzwaan 1 1 5 1 1 5 4

kokmeeuw 2 55 50 1 30 4 14

koolmees 6 9 15 8 8 16 11 18 7

koperwiek 4 26 2

krakeend 4 2 3

kramsvogel 11 I

kuifeend 2 2 2 1 8 6 2

meerkoet 15 18 13 10 12 16 22 13

merel 18 39 27 11 22 12 6 4

nijlgans 2 2

oeverzwaluw 25

pimpelmees 3 6 4 6 7 4 7 3 5

putter 2 7 2

rietgors

ringmus
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Niet-broedvogels in deelgebied I, Polder het Buitenland van Rhoon noord (blad 2 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 2, Polder het Buitenland van Rhoon zuid (blad 1 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 2, Polder het Buitenland van Rhoon zuid (blad 2 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJssclmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 3, Polder het Buitenland van Rhoon oost (blad 1 van 2).
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Natuul'invental'isatie Midden-Usselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 3, Polder het Buitenland van Rhoon oost (blad 2 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 4, de Zegenpolder. (blad 1 van 2).

2007 2008

2

3

2

6

4

12

3

1

2

5

21

2

2

8

2

4

8

5

8

28

11

2

5

49

3

4

3

6

5

6

1

23

4

13

1

13

2

20

264

7

11

2

3

7

5

7

10

35

3

=os
'",

""-

2

42

25

1

28

1

1

3

2

6

7

8

1

2

9

2

7

15

22

21

48

1

236

208

=os:r

2

5

4

13

68

12

11

6

120

205

2

2

2

2

2

2

1

13

15

2

67

6

10

5

158

7

3

1

2

12

95

12

28

170

250

200

4

250

2

2

1

50

32

1

3

15

5

15

50

"3',.QO-

200

1

7

12

40

150

=='",
"f'
N

160

2

':;:l
5
~-

kievit

gaai

gierzwaluw

graspieper

buizerd

knobbelzwaan

grauwcgans

groene specht

grote bonte specht

grote gele kwikstaart

grote lijster

heggenmus

holenduif

roodborst

canadese gans

ekster

bonte strandloper

boomkruiper

bruine kiekendief

kleine mantelmeeuw

fazant

merel

houtduif

kramsvogel

matkop

meerkoet

kauw

ringmus

rock

turkse tortel

paapje

pimpelmees

putter

koolmees

nijlgans

kokmeeuw

krakeend

scholekster

spreeuw

spenver

torenvalk

stads-/ postduif

sijs

smient

soepgans/boerengans

staartmees

stormmeeuw

soortcn I ~

!~
itA
::-:::.:;;-----------!:----------------------------------------------------------------2:-------3-----------------------------:--

blauwe reiger 2 1 4 7 5 4 2 3 3 4 I

boerenzwaluw i 10
i

!
I
!
j

l
!

!

I
!
:

f

i

I
!

I
!

I
i
1
i
I

I
!

i
j

I
i

I

-€~3' Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2007-71



Natuurinventarisatic Midden-IJssclmondc 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 4, de Zegenpolder. (blad 2 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsse1monde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 5, de Molenpolder (blad 1 van 2).
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Natlmrinventarisatic Midden-IJsselmondc 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 5, de Molenpolder (blad 2 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 6, de Portlandpolder (blad 1 van 2).
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Natuurinventarisatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 6, de Portlandpolder (blad 2 van 2).
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Natuul'invental'isatie Midden-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 7, de Nieuwe Polder, golfterrein (blad 1 van 2).
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boomkruiper ! 2 4 6 4

buizerd ! 2 I I

canadese gans ! 2

ekster !
gaai i
goudhaanije !
grauwe gans !
groene specht J

II

:,:

grote bonte specht

grote gele kwikstaart

grote mantelmeeuw

heggenmus

holenduif

houtduif

ijsvogel

kanw

keep !
kievit I

j
kleine mantelmeeuw I!'

knobbelzwaan
I

I
:

I

I
!

I
I
i

i
I

!
!

I
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Natuurinventarisatie Middcn-IJsselmonde 2007

Niet-broedvogels in deelgebied 7, de Nieuwe Polder, golfterrein (blad 2 van 2).

2007 2008
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